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என்னுமைர

உலககேம உற்று கே�ாக்கும் ஒரு அற்புதச் சுற்றுலாத் தலமாக அந்தமான் அழகு தீவுகள் உள்ளன .

வாழ்க்கைகயில் ஒரு முகை(கே)னும் அந்தமான் அழகு தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு வர  கேவண்டும் .  பூமியின் அழகு

செ-ார்க்கம் என அந்தமான் அழகு தீவுககைள சிலர் கூறுகின் அழகு(னர் .  செ-ார்க்கம் என் அழகுபது எப்படிப்பட்டது

என் அழகுபது )ாருக்கும் செதரி)ாது .  ஆனால் அந்தமான் அழகு தீவுகள் இ)ற்கைக வளம் நிகை(ந்த

தீவுககைளக் செகாண்டுள்ளது .  மனிதச் சுரண்டலுக்கு ஆட்படாத  பல  தீவுகள் இருக்கின் அழகு(ன .

எந்தப்பக்கம் செ-ன் அழகு(ாலும் கடலும் ,  தீவுகளுகேம செதரிகின் அழகு(ன.  நீலக்கடலுக்கு இகைடகே) பச்கை-

நி(ம் செகாண்ட  தீவுகள் ரசிக்கும்படி)ாக  இருக்கின் அழகு(ன .  இங்கேக அகைமதி)ான  மாசுபடாத ,

செவண்மணல் செகாண்ட  கடற்ககைரகை)க் காணலாம் .  அரி)  தாவரங்கள்,  விலங்குகள்,

ப(கைவகள் என  பல்லுயிர் வளம் மிக்க  பகுதி)ாக  அந்தமான் அழகு தீவுகள் விளங்குகின் அழகு(ன .

கடற்ககைர ஓரத்திகேலகே) பல  வண்ணம் செகாண்ட  பவளப் பாகை(ககைளயும் ,  அதன் அழகு ஊகேட

நீந்திக் திரியும் பல வண்ண மீன் அழகுககைளயும் ரசிக்க ஏற்( இடம் . இ)ற்கைக அழகேகாடு வரலாற்றுச்

சி(ப்பு மிக்க பல இடங்களும் உள்ளன .  அந்தமான் அழகு ப)ணத்தில் முழுக்க ,  முழுக்க சுற்றுலா

அனுபவத்கைதப் செப(லாம்.

ஒரு வார  காலம் அந்தமானில் இருந்தகேபாது பார்த்த  இடங்கள் ,  கேகட்டுத் செதரிந்து

செகாண்ட  விபரங்கள்,  படித்தகைவ,  வீடிகே)ாவில் பார்த்தகைவ என  அகைனத்கைதயும் ஒன் அழகுறு

கே-ர்ந்து இந்தப் புத்தகத்கைத எழுதியுள்கேளன் அழகு .  அந்தமானில் பார்க்க  கேவண்டி)  இடங்கள்

மற்றும் அங்கு செ-ல்வதற்கான ஏற்பாடுககைளச் செ-ய்து செகாடுத்த �ண்பர் திருமிகு .C.P.விகேவக்

மற்றும் அவரது மகைனவி ஜிஞ்ஜி ஜார்ஜ் ஆகிகே)ாருக்கு எனது �ன் அழகுறி .  இந்தப் புத்தகத்கைத

எழுதுவதற்கு உதவி)ாக  இருந்த  என் அழகு மகைனவி திருமிகு .தில்கைலக்கரசி அவர்களுக்கும் ,

தட்டச்சு செ-ய்து செகாடுத்த திருமிகு .N.�வீன் அழகு குமார் அவர்களுக்கும் �ன் அழகுறி .  அத்துடன் அழகு இந்தப்
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புத்தகத்கைத செ-ழுகைமப்படுத்தி செகாடுத்த  திருமிகு .-ரவணமணி)ன் அழகு அவர்களுக்கு எனது

�ன் அழகுறி.  கேமலும் என் அழகுனுகைட)  88  ஆவது புத்தகத்கைத மின் அழகுனூலாக  செவளியிட்ட

FreeTamilebooks.com மிற்கும் எனது மனமார்ந்த �ன் அழகுறிகை)த் செதரிவித்துக் செகாள்கிகே(ன் அழகு.

வாழ்த்துகளுடன் அழகு

ஏற்காடு இளங்கேகா
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1.அந்த�ான் நிக்ககாபார் தீவுகள்

இந்தி)ாவில் 7  யூனி)ன் அழகு பிரகேத-ங்கள் உள்ளன .  செடல்லி கேதசி)  தகைல�கர் பகுதி ,

-ண்டீகர், தமன் அழகுதியூ, தாத்ரா மற்றும் �கர் ஹகேவலி, புதுச்கே-ரி, லட்-த்தீவுகள் மற்றும் அந்தமான் அழகு

நிக்கேகாபார் தீவுகள் ஆகி)கைவ 7  யூனி)ன் அழகு பிரகேத-ங்களாக  மத்தி)  அரசினால்

நிர்வகிக்கப்படுகின் அழகு(ன.  அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபார் தீவுகள் இந்தி)ப் செபருங்கடலில்

அகைமந்துள்ளன.  இகைவ இரண்டு தீவுக் கூட்டங்களாக  அகைமந்துளன .  அந்தமான் அழகு மற்றும்

நிக்கேகாபர் என் அழகுபது தனி தீவுகள் அல்ல. பல தீவுகளின் அழகு கூட்டங்கள் அகைவ.

இந்த யூனி)ன் அழகு பிரகேத-த்தின் அழகு தகைல�கரம் கேபார்ட் பிகேள)ர் (Port Blair) Port Blair) ஆகும். செமாத்தம்

572 தீவுககைளக் செகாண்டிருந்தாலும் 38 தீவுகளில் மட்டுகேம மக்கள் வசிக்கின் அழகு(னர் .  இத்தீவுகள்

சுமார் 150  மில்லி)ன் அழகு ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுபு கேதான் அழகுறின .  இத்தீவுகள் சுற்றிலும் கடல் நீரால்

சூழப்பட்டுள்ளன.  கடலுக்கடியில் வீற்றிருக்கும் ஒரு செபரி)  மகைலத் செதாடரின் அழகு

செவளிநீட்சிககேள இத்தீவுகளாகும் .  இந்தக் கடலடியில் உள்ள மகைலத் செதாடர் அகைமப்பானது

செதற்கு வடக்கேக அகைமந்துள்ளது. இது சுமார் 800 கி.மீ. நீளம் செகாண்டுள்ளது.

&ரலாறு

அந்தமான் அழகு நிக்கேகாபார் தீவுகளில் சுமார் 60,000 ஆண்டுகளாக பழங்குடியினர் வாழ்ந்து

வருகின் அழகு(னர்.  செவளி உலக  மக்கள் இத்தீவிற்கு செ-ன் அழகு(து என் அழகுபது முதலாம் இராகேஜந்திர

கே-ாழன் அழகு என் அழகுனும் தமிழ் கே-ாழ  அர-ரின் அழகு  (Port Blair) 1014  –  1042)  காலத்தில் �டந்தது .  கே-ாழர்கள்

இத்தீகைவக் கடற்பகைடத் தளமாகப் ப)ண்படுத்தினர் .  இத்தீவுககைள தின் அழகுனமத்த  தீவு என

அகைழத்தனர்.  கிபி.1050  ஆம் ஆண்டு கல்செவட்டு ஒன் அழகுறில் இத்தீவுககைள �க்காவரம்

(Port Blair) Nakkavaram)  எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர் .  �க்கம் என் அழகு(ால் அம்மணம் (Port Blair) Naked  Land)  என் அழகுறு

12



செபாருள்.  இது கரி)  நி(ம் செகாண்ட  மனிதர்கள் நிர்வாணமாக  வாழும் தீவு என் அழகுபகைதக்

குறிக்கும் செப)ராகும்.

இத்தீவுகள் 17  ஆம் நூற்(ாண்டில் மராட்டி)ப் கேபரரசின் அழகு ஒரு தற்காலிகக் கப்பல்

தளமாக  அகைமந்தது.  அதன் அழகு பின் அழகுனர் டச்சுக்காரர்கள் 1755  ஆம் ஆண்டு டி-ம்பர் 12  இல்

இத்தீவிற்கு வந்தனர் .  பி(கு இத்தீவுகள் டச்சுக்காரர்களின் அழகு ஆட்சிக்குக் கீழ் வந்தது .  அவர்கள்

இதற்கு புதி)  செடன் அழகுமார்க் (Port Blair) New  Denmark)  எனப் செப)ரிட்டனர் .  அதன் அழகு பின் அழகுனர் பிரசெடரிக்

தீவுகள் எனப் செப)ர் மாற்(ம் செ-ய்தனர் .  இத்தீவுகளில் 1754  முதல் 1848  வகைர செதாடர்ந்து

மகேலரி)ா  கே�ாய் தாக்கி)தால் தீவிலிருந்து செவளிகே)(  முடிவு செ-ய்தனர் .  நிக்கேகாபார்

தீவுகளின் அழகு உரிகைமகை) 1868  ஆம் ஆண்டு அக்கேடாபர் 16  அன் அழகுறு பிரிட்டிஷ் அரசிடம்

விற்(னர்.  1869  ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிகேல)ர்கள் அதகைன பிரிட்டிஷ் இந்தி)ாவுடன் அழகு

இகைணத்தனர்.  1872  ஆம் ஆண்டில் அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபார் தீவுகள் ஒரு தகைலகைம

கமிஷனரின் அழகு கீழ் கேபார்ட் பிகேள)ர் மூலம் இகைணக்கப்பட்டது.

அந்தமான் அழகு என் அழகுபதற்கு மலாய் செமாழியில் அனுமன் அழகு என் அழகுபது செபாருளாகும் .  நிகேகாபார்

என் அழகு( �வின செப)ர் பிரிட்டிஷ் அர-ாங்கத்தால் சூட்டப்பட்டது. நிக்கேகாபார் என் அழகு(ால் நிர்வாண

மக்கள் வாழும் இடம் என் அழகுறு செபாருள் .  இத்தீவுகளின் அழகு செமாத்த நிலப்பரப்பு 8249  -துர கிகேலா

மீட்டர் ஆகும்.  செமாத்த மக்கள் செதாகைக 3,80,520 கேபர்.  இந்தி,  தமிழ்,  மகைல)ாளம்,  செதலுங்கு,

வங்காளம்,  ஆங்கிலம் என பல செமாழிகள் கேபசும் மக்கள் வாழுகின் அழகு(னர் .  ஆககேவ இதகைன

ஒரு குட்டி இந்தி)ா  என  அகைழக்கின் அழகு(னர் .  இது 1950  ஆம் ஆண்டில் இந்தி)ாவுடன் அழகு

இகைணக்கப்பட்டது.  பி(கு 1956  இல் யூனி)ன் அழகு பிரகேத-மாக அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபார்

தீவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.  இங்கு ஒரு மக்களகைவ செதாகுதி உள்ளது .  துகைணநிகைல ஆளு�ர்

நிர்வாகத்தின் அழகு கீழ் அந்தமான் அழகு நிக்கேகாபார் தீவுகள் செ-)ல்பட்டு வருகின் அழகு(ன .  இங்கு மூன் அழகுறு

மாவட்டங்கள் உள்ளன.
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நிக்ககாபார் தீவுகள்

அந்தமான் அழகு தீவுகளுக்கு செதற்கிலும் ,  இந்கேதாகேனசி)த் தீவான  சுமாத்திராவுக்கு

வடகேமற்கிலும் நிக்கேகாபார் தீவுகள் அகைமந்துள்ளன .  நிலப்பகுதியில் இருந்து 1300  கி.மீ

செதாகைலவில் வங்காள  விரிகுடாவில் அகைமந்துள்ளது .  இத்தீவுகளின் அழகு செமாத்த  நிலப்பரப்பு

1841 -துர கிகேலாமீட்டர் ஆகும். செமாத்தம் 22 தீவுககைளக் செகாண்டுள்ளது. செபரி) நிக்கேகாபார்,

கார்ட்டா  செடர-ா,  கார் நிககேகாபார் ,  செடரா-ா,  சிறி)  நிக்கேகாபார் ஆகி)கைவ முக்கி)மான

தீவுகளாகும். 10 தீவுகளில் மட்டும் மக்கள் வசிக்கின் அழகு(னர்.

செதன் அழகு தீவுகள் மகைலப்பாங்கானகைவ .  வட  தீவுகளில் செதன் அழகுகைன மரங்கள்

பயிரிடப்படுகின் அழகு(ன.  இங்கு �ான் அழகுசெகளரி (Port Blair) Nankawri)  என் அழகுனும் துகை(முகம் இருக்கி(து .

இந்தி)ாவின் அழகு செதன் அழகுகேகாடி என் அழகுபது இந்திரா  முகைன)ாகும் .  இது நிக்கேகாபார் தீவில் தான் அழகு

உள்ளது.  இத்தீவின் அழகு மிக உ)ரமான மகைல துளி)ர் மகைல .  இதன் அழகு உ)ரம் 642  மீட்டர் ஆகும்.

நிக்கேகாபார் தீவில் நிக்கேகாபார் மாவட்டம் என் அழகுறு ஒன் அழகுறு மட்டுகேம உள்ளது .  இது 1974  ஆம்

ஆண்டு உருவானது.  இந்த தீவின் அழகு தகைல�கரமாக கார் நிக்கேகாபார் செ-)ல்படுகி(து .  தீவுகளில்

65 -தவீதம் பழங்குடி மக்கள் வாழ்கின் அழகு(னர் .  அவர்கள் கே-ாம்பன் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபார் மக்கள்

ஆவார்.

அந்த�ான் தீவுகள்

அந்தமான் அழகு தீவுகள் என் அழகுபது 550  தீவுககைளக் செகாண்டது .  இவற்றில் 28  தீவுகளில்

மட்டுகேம மக்கள் வசிக்கின் அழகு(னர் . அந்தமான் அழகு தீவில் வடக்கு மற்றும் �டு அந்தமான் அழகு மாவட்டம்

மற்றும் செதற்கு அந்தமான் அழகு மாவட்டம் என இரண்டு மாவட்டங்கள் உள்ளன .  இதன் அழகு தீவுகள்

ஒரு -ங்கிலித் செதாடராக அகைமந்துள்ளன .  நீளம் 352 கி.மீ.,        அகலம் 51 கி.மீ.,  என 6408

-துர கிகேலா மீட்டர் பரப்பளவு செகாண்டது.
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செதற்கு அந்தமான் அழகு தீவு �டு அந்தமான் அழகு தீவு மற்றும் வடக்கு அந்தமான் அழகு தீவு என மூன் அழகுறு

செபரும் தீவுகள் ஒரு -ங்கிலித் செதாடர் கேபால் அகைமந்துள்ளன .  -ங்கிலித் செதாடர் கேபால்

இருந்தாலும் அவற்கை( கால்வாய்கள் பிரிக்கின் அழகு(ன .  இந்த தீவுககைள ஒட்டி நூற்றுக் கணக்கான

குட்டி தீவுகள் அவற்றின் அழகு எல்கைலப் பகுதியில் அகைமந்துள்ளன .  செதற்கு அந்தமான் அழகு தீவில்தான் அழகு

கேபார்ட்பிகேளர் இருக்கி(து .  இந்த  �கரகேம நிர்வாக  கைம)மாக  செ-)ல்படுகி(து .  அந்தமான் அழகு

தீவுகளில் மூன் அழகு(ாவது செபரி) தீவு இதுவாகும். இது 93 கி.மீ நீளமும், 31 கி.மீ அகலமும், 1348

-துர  கி.மீ பரப்பளவும் செகாண் அந்தமான் அழகு தீவுகளின் அழகு கைம)த்தில் அகைமந்துள்ள  தீவு �டு

அந்தமான் அழகு தீவாகும்.  இது 1536 -துர கிகேலா மீட்டர் பரப்பளவு செகாண்டது .  இத்தீவில் ஜாரவா

பழங்குடிகள் வாழ்கின் அழகு(னர் .  கேமலும் வங்காளி ,  தமிழர்,  மகைல)ாளிகளும் வசிக்கின(னர்

ரங்காட்,  பில்லிகிரவுன் அழகுட்,  கடம் தாலா ,  பக்குல்டாட்டா,  கேபதாப்பூர் கேபான் அழகு(  �கரங்கள்

இத்தீவில் உள்ளன.
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அந்தமான் அழகு தீவுகளின் அழகு வடக்கு பகுதியில் அகைமந்துள்ள தீவுப் பகுதி வடக்கு அந்தமான் அழகு

தீவு ஆகும் .  இதன் அழகு நிலப்பகுதி 1376  -துர  கி.மீ பரப்பளகைவக் செகாண்டுள்ளது .  இங்கு

திக்லிப்பூர் என் அழகுனும் முக்கி)மான �கரம் இருக்கி(து.

பழங்குடிகள்

அந்தமான் அழகு தீவில் 6 செதால் பழங்குடி இன மக்கள் வாழ்கின் அழகு(னர் . அவர்கள் தங்களுக்கு

என  தனி செமாழி ,  கலாச்-ாரம் மற்றும் பிராந்தி)  குழுக்ககைளக் செகாண்டவர்களாக

இருக்கின் அழகு(னர்.  அழியும் நிகைலயில் உள்ள  மனித  இனம் எனச் செ-ால்லும் அளவிற்கு

அவர்களின் அழகு மக்கள் செதாகைக குகை(ந்து செகாண்கேட வருகி(து.

நிக்கேகாபார் தீவில் நிக்கேகாபாரீஸ் என் அழகுனும் பழங்குடிகள் வாழ்கின் அழகு(னர் .  இவர்கள்

நிக்கேகாபாரீஸ் எனப்படும் செமாழிகை)ப் கேபசுகின் அழகு(னர் .  கே-ாம்செபன் அழகு (Port Blair) Sompen)  என் அழகுனும்

பழங்குடியினர் கிகேரட் நிக்கேகாபார் தீவுகளின் அழகு வனப்பகுதியில் மகை(ந்து வாழ்கின் அழகு(னர் . 2011

ஆம் ஆண்டில் எடுத்த  மக்கள் செதாகைகக் கணக்செகடுப்பின் அழகுபடி 229  கேபர் மட்டுகேம

இருக்கி(ார்கள் என அறி)ப்படுகி(து.

அந்தமான் அழகு தீவுகளில் கிகேரட் அந்தமானி)ர் , ஒன் அழகுகேக, ஜாரவா, செ-ன் அழகுடினலி என 4 செதால்

பழங்குடி இனமக்கள் வாழ்கின் அழகு(னர் .  இவர்களில் சில  பழங்குடிகள் 60,000  ஆண்டுகளாக

அந்தமான் அழகு தீவுகளில் வாழ்கின் அழகு(னர் .  இவர்ககைள பாதுகாக்கப்பட கேவண்டி) பழங்குடி மக்கள்

என இந்தி) அரசு அறிவித்துள்ளது.

அந்தமானி)ப் பழங்குடிகள் (Port Blair) Andamanese  people)  என் அழகுபவர்கள் 26,000  ஆம்

ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுபு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அந்தமான் அழகு தீவுகளில் குடிகே)றி)வர்கள் .

இவர்கள் குள்ளமானவர்கள்.  கூட்டாக வாழும் பண்பு செகாண்டவர்கள் . 18 ஆம் நூற்(ாண்டின் அழகு

இறுதியில் 7,000  கேபர் இருப்பதாகக் கணக்கிட்டுள்ளனர் .  கே�ாய்த் செதாற்றின் அழகு காரணமாக

இவர்களின் அழகு எண்ணிக்கைக குகை(ந்தது. தற்கேபாது 400 – 500 கேபர் மட்டுகேம உள்ளனர்.
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ஒன் அழகுகேக (Port Blair) Onge) என் அழகுபவர்கள் சிறி) அந்தமான் அழகு (Port Blair) Little Andaman) தீவுகளில் வாழ்கின் அழகு(னர்.

அந்தமான் அழகு தீவுகளில் �ான் அழகுகாவது செபரி) தீவு இதுவாகும் . 1957  ஆம் ஆண்டு முதல் இத்தீவு

ஒன் அழகுகேக மக்களுக்கான  சி(ப்புப் பகுதி)ாக  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது .  கேமலும் இவர்கள்

ரட்லண்ட் தீவு மற்றும் செதற்கு அந்தமானின் அழகு செதன் அழகு முகைனயில் வாழ்கின் அழகு(னர். இவர்கள் ஒன் அழகுகேக

என் அழகுனும் செமாழிகை)ப் கேபசுகின் அழகு(னர் .  இம்செமாழி மிகவும் அரிதானது .  1901  ஆம் ஆண்டில்

672  ஆக  இருந்த  மக்கள் செதாகைக படிப்படி)ாக  குகை(ந்தது .  தற்கேபாது 95  ஒன் அழகுகேக

பழங்குடியினர் மட்டுகேம வாழ்ந்து வருகின் அழகு(னர்.

ஜாரவா  (Port Blair) Jarawa)  பழங்குடிகள் கருகைம நி(மானவர்கள் .  ஜாரவா  என் அழகு(ால் மண்ணின் அழகு

கைமந்தர்கள் எனப் செபாருள் .  இவர்களின் அழகு மரபணுக்ககைள ஆய்வு செ-ய்து பார்த்த  கேபாது ,

இந்தி)ர்களின் அழகு மரபணு இவர்களின் அழகு உடலில் இல்கைல எனத் செதரி) வந்தது .  கேமலும் பசிபிக்

தீகைவச் கே-ர்ந்தவர்களின் அழகு மரபணுகேவ இவர்களின் அழகு உடலில் உள்ளது . ஆககேவ இவர்கள் பசிபிக்

தீவுகளில் இருந்கேத அந்தமான் அழகு தீவிற்கு வந்தவர்கள் என உறுதி)ாகி(து . செதற்கு அந்தமானின் அழகு

கேமற்குப் பகுதி மற்றும் �டு அந்தமான் அழகு தீவில் சில  இடங்களில் இவர்கள் வாழ்கின் அழகு(னர் .

இவர்கள் சுமார் 60,000 ஆண்டுகளாக இங்கு வாழ்ந்து வருகின் அழகு(னர்.

ஆங்கிகேல)ர்கள் குடிகே)ற்(ம் ஆரம்பித்த பி(கு ஜாரவாவின் அழகு மக்கள் செதாகைக குகை()த்

செதாடங்கி)து.  1789  முதல் செதாற்று கே�ாய் தாக்கி பலர் இ(ந்தனர் .  1970  ஆம் ஆண்டில்

செ�டுஞ்-ாகைல் (Port Blair) Trunk  Road)  ஜாரவா  வாழும் காடு வழி)ாகப் கேபாடப்பட்டது .  )ாருடனும்

செதாடர்பு செகாள்ளாமல் வாழ்ந்த  இவர்கள் 1997  ஆம் ஆண்டில் வனப்பகுதிகை) விட்டு

-ாகைலப் பகுதிக்கு வந்தனர் .  இதனால் தட்டம்கைம (Port Blair) Measles)  கே�ாய் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது .

கேமலும் 1998  ஆம் ஆண்டிலிருந்து செவளி)ாட்களின் அழகு செதாடர்பு மற்றும் சுற்றுலாப் ப)ணிகள்

வருகைகயின் அழகு காரணமாக இவர்களுக்கு செதாற்று கே�ாய்கள் ஏற்பட்டன .  அதனால் இவர்களின் அழகு

மக்கள் செதாகைக செவகுவாகக் குகை(ந்து விட்டது .  தற்கேபாது 400  கேபர் மட்டுகேம இருப்பதாகப்

புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின் அழகு(ன.
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ஜாரவாக்கள் தங்களுக்குள் ஒரு செமாழியில் கேபசிக்செகாள்கி(ார்கள் .  கேமலாகைட

அணிவதில்கைல. இவர்களுக்கு சிகப்பு நி(ம் அதிகம் பிடிக்கும் . காட்டுப் பன் அழகுறிகள் இவர்களின் அழகு

முக்கி)மான  உணவாகும்.  கடலில் அம்பு எய்து மீகைன கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர் .  செபண்

ஜாரவாக்கள் கூகைடயில் மீகைன கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர் .  பல  வகைக)ான  மலர்ககைளத்

தகைலயிலும்,  கழுத்திலும் அணிந்து செகாள்கின் அழகு(னர் .  முகத்திற்கு சிவப்பு நி(த்தால் ஆன

மண்கைணப் பூசிக் செகாள்கி(ார்கள். பன் அழகுறியின் அழகு செகாழுப்பு மற்றும் ஒருவகைக)ான சிவப்பு மண்

மற்றும் கேவறு சில செபாருட்ககைள கலந்து முகப்பூச்சு மற்றும் பவுடகைரத் த)ாரிப்பதாகத் செதரி)

வருகி(து.

ஆகைம,  மீன் அழகு,  முட்கைடகள்,  பழங்கள்,  சிப்பிகள் கேபான் அழகு(கைவ இவர்களின் அழகு உணவாகும் .

கேதன் அழகு கே-கரிக்கின் அழகு(னர் .  கேதனீக்கள் கடிக்காமல் இருக்க  தாவரத்தின் அழகு -ாற்கை(ப் ப)ன் அழகுபடுத்தி

கேதனீக்ககைள விரட்டுகின் அழகு(னர் .  இவர்கள் மிக  சிறி)  குடிகை-களில் வசிக்கி(ார்கள் .

கேவட்கைட)ாடும் -மூகமாககேவ இவர்களின் அழகு வாழ்க்கைக உள்ளது.

சுற்றுலாப் ப)ணிகள் ,  கேவட்கைடக்காரர்கள் மூலம் இம்மக்கள் பாதிக்கப்படுகின் அழகு(னர் .

ஜாரவா  செபண்கள் பாலி)ல் செதால்கைலக்கும் ஆளாகியுள்ளனர் .  ஜாரவா  இனம் அழியும

தருவாயில் உள்ளது .  ஆககேவ இவர்ககைள பாதுகாக்கப்பட்ட  இனம் என  இந்தி)  அரசு

அறிவித்துள்ளது.  ஜாரவா குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் செ-ல்லக் கூடாது ;  -ாகைல ஓரத்தில் வரும்

ஜாரவா  மக்களுக்கு உணவளிப்பது ,  புகைகப்படம் எடுப்பது ,  செதால்கைல தருவது ,  பாலி)ல்

துன் அழகுபுறுத்தல் செ-ய்வது வாகனங்ககைள நிறுத்துவது ஆகி) செ-)ல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என

பல  கட்டுப்பாடுககைள அரசு விதித்துள்ளது .  மீறுபவர்கள் மீது குற்(  வழக்குகள் பதிவு

செ-ய்)ப்படுகின் அழகு(ன.

செ-ன் அழகுடினல் (Port Blair) Sentinelese) என் அழகுனும் பழங்குடி மக்கள் செதற்கு அந்தமானில் உள்ள வடக்கு

செ-ன் அழகுடினல் தீவில் வாழ்கின் அழகு(னர் .  கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 30  கி.மீ.  செதாகைலவில் இத்தீவு

உள்ளது.  இது சுமார் 60  -துர கிகேலா மீட்டர் பரப்பளவு செகாண்டது .  இவர்கள் செ-ன் அழகுடினலீஸ்
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என் அழகுனும் செமாழிகை)ப் கேபசுகின் அழகு(னர் .  இந்த  செமாழி மற்(  அந்தமான் அழகு பழங்குடிகள் கேபசும்

செமாழியிலிருந்து மாறுபட்டது .  இவர்கள் ஆப்பிரிக்க மக்ககைளப் கேபால் உருவமும் ,  நி(மும்

செகாண்டுள்ளனர்.

இவர்கள் சுமார் 60,000 ஆண்டுகளாக இத்தீவில் வாழ்கின் அழகு(னர்.  இவர்கள் செவளி உலக

மக்களுடன் அழகு செதாடர்பு இல்லாமல் அடர்ந்த  காடுகளில் வாழ்கின் அழகு(னர் .  வில் அம்புகளுடன் அழகு

காட்டில் உள்ள  விலங்குககைள கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர் .  கேவட்கைட)ாடும் -மூகமாககேவ

இவர்கள் இருக்கின் அழகு(னர். சுமார் 350 அடி செதாகைலவுக்கு அப்பால் உள்ள எந்தப் செபாருகைளயும்

குறி தவ(ாமல் அம்பு எய்வதில் வல்லவர்களாகத் திகழ்கின் அழகு(னர்.

ஆங்கிகேல)ர் 1901 முதல் 1921 வகைர எடுத்த கணக்கின் அழகுபடி இம்மக்கள் 117 கேபர் வகைர

வாழ்ந்தனர்.  எனக் கூறுகின் அழகு(னர் .  1960  இல் அங்கு செ-ன் அழகு(  மானிடவி)ல் அறிஞர்

டி.என் அழகு.பண்டிட் என் அழகுபவரின் அழகு குழு  90 செ-ன் அழகுடினல்கள் இருப்பதாகக் கூறியுள்ளது. அதன் அழகு பின் அழகுனர்

அவர்களின் அழகு மக்கள் செதாகைக குகை(ந்து செகாண்கேட வந்து தற்கேபாது 48  கேபர்தான் அழகு இருப்பதாக

கூறுகின் அழகு(னர். ஆனால் மானிடவி)லர்கள் சுமார் 400 கேபர் வகைர இருக்கலாம் என் அழகுகி(ார்கள்.

இவர்கள் செவளி)ாட்ககைளப் பார்க்க  விரும்புவதில்கைல .  தங்கள் பகுதிக்குள்

அந்நி)ர்கள் வருவகைத விரும்புவதில்கைல .  தங்கள் பகுதிக்குள் நுகைழந்தால் எச்-ரிக்கைக

செ-ய்கின் அழகு(னர்.  தங்கள் பகுதிக்குள் அத்துமீறி நுகைழபவர்ககைள அம்பு எய்து

செகான் அழகுறுவிடுகின் அழகு(னர்.  சில  பத்திரிக்கைககள் செ-ன் அழகுடினல் பழங்குடியினகைர அதி

ப)ங்கரமானவர்கள் என எழுதுகின் அழகு(னர். இவர்கள் தாங்கள் வாழும் பகுதிகை) தங்கள் செ-ாந்த
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மண்ணாகக் கருதுகின் அழகு(னர். தங்கள் பகுதியில் )ார் நுகைழந்தாலும் அந்நி)ர்கள்தான் அழகு . இவர்கள்

)ாருகைட) நிலத்கைதயும் ஆக்கிரமிப்பு செ-ய்)வில்கைல .  அவர்ககைள செகாடூரமானவர்கள் என

சித்தரிப்பது தவறு. 

இந்தி)  அரசு செ-ன் அழகுடினல் மக்ககைள பழங்குடியினர் பட்டி)லில் கைவத்துள்ளது .

அவர்ககைளப் பாதுகாக்கும் �டவடிக்கைககை) அரசு கேமற்செகாண்டுள்ளது .  அவர்கள் வாழும்

தீவுக்குள் அந்நி)ர் நுகைழ)த் தகைட விதித்துள்ளது .  அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கைக

முகை(யிகேலகே) விட்டு விட கேவண்டும் என அரசு கூறுகி(து .  அந்தமான் அழகு நிக்கேகாபார் தீவு

பாதுகாப்புச் -ட்டம் 1956  இன் அழகு கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி)ாக செ-ன் அழகுடினல் தீவு உள்ளது .

தகைடகை) மீறி உள்கேள நுகைழவது -ட்டப்படிக் குற்(மாகும் .  அப்பகுதியில் நுகைழயும்

அந்நி)கைர செ-ன் அழகுடினல்கள் செகால்வது குற்(மாகாது .  பாதுகாக்கப்பட்ட  செ-ன் அழகுடில்களுக்கு

எதிராக எந்த ஒரு குற்(ச் -ாட்கைடயும் சுமத்த முடி)ாது .  அவர்களுக்கு எந்தத் செதாந்தரவும்

செகாடுக்காமல் வாழ விடுங்கள் என் அழகுகே( மானிடவி)லாளர்கள் கூறுகின் அழகு(னர்.

தமிழர்கள்

அந்தமான் அழகு நிக்கேகாபார் தீவுகளில் மக்கள் செதாகைகயில் தமிழர்கள் இரண்டாவது

இடத்தில் உள்ளனர் .  பல செமாழிகள் கேப-க்கூடி) தீவாக அந்தமான் அழகு இருக்கி(து .  1951  இல்

எடுத்த  கணக்கின் அழகுபடி 1874  தமிழர்கள் இருந்தனர் .  2001  இல் எடுத்த  மக்கள் செதாகைக

கணக்செகடுப்பின் அழகுபடி 62,961 கேபர் தமிழர்கள் உள்ளனர். இது அந்தமான் அழகு மக்கள் செதாகைகயில் 18

-தவீதமாகும்.

தமிழ் கல்விக்காக  1981  ஆம் ஆண்டில் க .கந்த-ாமி மற்றும் சுப .சுப்பிரமணி)ன் அழகு

தகைலகைமயில் உண்ணாவிரதப் கேபாராட்டம் 15  �ாட்கள் �டந்தது .  அதன் அழகு பலனாக  7

உ)ர்நிகைலப் பள்ளிகளும் ,  10  �டுநிகைலப் பள்ளிகளும் ,  25  துவக்கப்பள்ளிகளும்

செதாடங்கப்பட்டன.  அந்தமான் அழகு தீவுகளில் தமிழ் உள்பட  5  கல்வி செமாழிகளில்
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கேபாதிக்கப்படுகி(து.  அதுகேபால வாசெனாலியிலும் தமிழ் உள்ளபட  7  செமாழிகள் ஒலிபரப்பு

செ-ய்)ப்படுகி(து.  இந்து,  அந்தமான் அழகு முரசு மற்றும் அந்தமான் அழகு குரல் என  தமிழ் இதழ்கள்

செவளிவருகின் அழகு(ன.

கேதசி)  அரசி)ல் கட்சிகள் இருப்பது கேபால் தி .மு.க  மற்றும் அ .தி.மு.க  கட்சிகளும்

உண்டு.  ரசிகர் மன் அழகு(ங்களின் அழகு கேபாஸ்டர்ககைளயும் காணலாம் .  இத்தீவில் வாழும்

தமிழர்களிகைடகே) -ாதிச் -ங்கங்கள் இருக்கின் அழகு(ன. காலண்டர்களில் -ாதி -ங்கத்தின் அழகு செப)ர்கள்

இருப்பகைத கே�ரில் காண முடிந்தது . எங்கு வாழ்ந்தாலும் -ாதிச் -ங்கங்களுக்கு முக்கி)த்துவம்

செகாடுப்பவர்களாக தமிழர்கள் இருப்பது கேவதகைன தருகி(து.

பல்லுயிர் &ளம்

அந்தமான் அழகு தீவுகள் அடர்ந்த வனப்பகுதிகை)க் செகாண்டுள்ளது .  கடற்ககைரகை) ஒட்டி)

-துப்புப் பகுதிகளில் மாங்குகேராவ் எனப்படும் காடுகள் உள்ளன .  15  க்கும் கேமற்பட்ட

அகைல)ாத்தித் தாவரங்கள் இருக்கின் அழகு(ன .  இந்தி)ாவில் உள்ள  12  உயிர்ப்புவியி)ல்

மண்டலங்களில் (Port Blair) Biographical  zone)  அந்தமான் அழகு நிக்கேகாபார் உயிர்கேகாளமும் அடங்குகி(து .

இ)ற்கைக வளம் நிகை(ந்த இத்தீவுகளில் அரி) வகைகத் தாவரங்கள் ,  ப(கைவகள்,  விலங்குகள்

காணப்படுகின் அழகு(ன.  சுமார் 5,500  விலங்கினங்கள் தீவுகளிலும் ,  கடலிலும் வாழ்கின் அழகு(ன .

இவற்றில் 2,000  இனங்கள் இங்கு மட்டுகேம வாழக்கூடி)கைவ .  இங்கு சுமார் 2,200  தாவர

இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 1300 இனங்கள் இத்தீவுககைளத் தவிர கேவறு எங்கும் கிகைட)ாது.

குறிப்பிட்ட  இடத்தில் மட்டுகேம வாழக்கூடி)  (Port Blair) Endernic)  தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்

நிகை(ந்திருக்கின் அழகு(ன.

தீவுகளுக்கு வெபயர் �ாற்றம்

இரண்டாம் உலகப் கேபாரின் அழகு கேபாது ஜப்பானி)ர்கள் 1942 ஆம் ஆண்டில் அந்தமாகைனக்

கைகப்பற்றினர்.  கே�தாஜி சுபாஷ் -ந்திர  கேபாஸ் அந்தமான் அழகு தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு 1943  ஆம்
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ஆண்டில் ஜிம் கானா  கைமதானத்தில் இந்தி)  கேதசி)க் செகாடிகை) ஏற்றினர் .  பிரிட்டிஷ்

ஆட்சியிலிருந்து அந்தமான் அழகு விடுதகைல அகைடந்ததாக  அறிவித்தார் .  அவர் தி)ாகிகள் தீவு

(Port Blair) Shaheef  dweep)  மற்றும் சு)ாட்சி தீவு (Port Blair) Swaraj  dweep)  என இரு தீவுகளுக்கு செப)ரிட்டார் .

கேமலும் இந்தி) கேதசி) ராணுவத்தின் அழகு அப்கேபாகைத) செஜனரலாக இருந்த ஏ .டி.கேலாக�ாதன் அழகு

என் அழகுபவகைர அந்தமான் அழகு ஆளு�ராக நி)மித்தார்.

பிரிட்டிஷ் பகைடகள் 1945  ஆம் ஆண்டில் அந்தமான் அழகு தீவுககைளக் கைகப்பற்றி)து .

ஜப்பான் அழகு பகைட -ரணகைடந்தது .  அதனால் மீண்டும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிகே) அந்தமானில்

ஏற்பட்டது.  அங்கிகேல)ர் ஆதிக்கத்தில் இருந்து அந்தமான் அழகு மீட்கப்பட்டு அங்கு சுதந்திரக்

செகாடி ஏற்றி) 75 ஆவது ஆண்டு தினம் அந்தமானில் செகாண்டாடப்பட்டது . பிரதமர் �கேரந்திர

கேமாடி அவர்கள் அந்தமான் அழகு செ-ன் அழகுறு 2018  ஆம் ஆண்டு டி-ம்பர் 30  இல் 75  அடி உ)ரம்

செகாண்ட கம்பத்தில் கேதசி)க் செகாடிகை) ஏற்றினார் .  அப்கேபாது ராஸ் தீவு – கே�தாஜி சுபாஷ்

-ந்திர கேபாஸ் தீவு எனவும் , நீல் தீவு – வாஹூத் தீவு எனவும் , கேஹவ்லாக் தீவு – ஸ்வராஜ் தீப்

தீவு என 3 தீவுகளுக்கு செப)ர் மாற்(ம் செ-ய்து அறிவித்தார்.

ரயில்

அந்தமானில் ரயில் கேபாக்குவரத்து கிகைட)ாது .  அங்கேககே) பி(ந்து வாழும் மக்கள்

ரயிகைலப் பார்த்தது கிகைட)ாது. தற்கேபாது தகைல�கர் கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து திக்லிபூர் வகைர

ரயில் கேபாக்குவரத்து துவங்கிட  மத்தி)  அரசு திட்டம் வகுத்துள்ளது .  கேபார்ட் பிகேள)ரில்

இருந்து திக்லிபூர் வகைர உள்ள  350  கி.மீ தூரத்கைத -ாகைல வழி)ாகக் கடக்க  14  மணி கே�ரம்

ஆகி(து.  கப்பலில் ப)ணம் செ-ய்தால் 24  மணி கே�ரம் ஆகி(து .  ப)ண  கே�ரத்கைதக்

குகை(க்கவும்,  சுற்றுலாகைவ வளர்ச்சி)கைட)ச் செ-ய்)வும் ரயில் கேபாக்குவரத்கைத ஏற்படுத்த

முடிவு செ-ய்துள்ளனர். இதற்காக 2413 கேகாடி நிதி ஒதுக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.
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ரயில் பாகைத அகைமத்தால் அது ஜாரவா பழங்குடி மக்கள் வாழும் பகுதி வழி)ாககேவ

செ-ல்லும்.  இதனால் 60,000  ஆண்டுகளாக வாழும் ஜாரவா பழங்குடி இனம் மக்கள் செதாற்று

கே�ா)ால் அழிந்துவிடும் ஆபத்து இருப்பதாக  மானிடவி)ல் அறிஞர்கள்

கவகைலப்படுகின் அழகு(னர்.  60,000  ஆண்டுகளாக  கேப-ப்பட்டு வந்த  கேபா  என் அழகுனும் செமாழி ,

அந்தமானில் தற்கேபாது அழிந்து விட்டது .  அது கேபாலகேவ ஜாரவா பழங்குடி இனமக்களும்

அழி) வாய்ப்புள்ளதாக செதரிவிக்கின் அழகு(னர். ஆககேவ ரயில் பாகைத அகைமப்பது கேதகைவ)ற்(து

என் அழகுகே( பல -மூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின் அழகு(னர்.

கபாக்கு&ரத்து

கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து செ-ன் அழகுகைனயில் இருந்து 1200  கி.மீ.  செதாகைலவில் கேபார்ட்

பிகேளர் உள்ளது .  செ-ன் அழகுகைன,  செபங்களூரு,  செகால்கத்தா,  கைஹதராபாத்,  புது செடல்லி கேபான் அழகு(

�கரங்களுக்கு விமான கே-கைவ உள்ளது .  அது தவிர சிங்கபூர் ,  மகேலசி)ா,  இலங்கைக கேபான் அழகு(

செவளி�ாடுகளுக்கும் விமான கே-கைவ வ-தி இருக்கி(து .  செ-ன் அழகுகைனயில் இருந்து 2.15  மணி

கே�ரத்தில் கேபார்ட் பிகேளர் செ-ன் அழகுறு அகைட)லாம்.

கேபார்ட் பிகேளரில் துகை(முகமும் உள்ளது .  கப்பல் கேபாக்குவரத்து வ-தியும் உண்டு .

செ-ன் அழகுகைன,  வி-ாகப்பட்டினம்,  செகால்கத்தா  துகை(முகங்களில் இருந்து ப)ணிகள் கப்பல்

கேபாக்குவரத்து வ-திகள் உள்ளன .  செ-ன் அழகுகைனயில் இருந்து கேபார்ட் பிகேளர் செ-ன் அழகு(கைட)  50

மணி கே�ரம் ஆகும். கேமலும் அங்கிருந்து நிக்கேகாபார் தீவிற்கு செ-ல்ல கப்பல் கேபாக்குவரத்தும்,

செஹலிகாப்டர் வ-தியும் உள்ளது .  பல்கேவறு தீவுகளுக்குச் செ-ல்ல  செ-ாகுசுக் கப்பல் ,  படகு

வ-திகள் இருக்கின் அழகு(ன.

சுற்றுலா

இந்தி)ாவிலிருந்து அந்தமான் அழகு தீவிற்கு செ-ல்வதற்கு வி-ா  கேதகைவ இல்கைல .

செவளி�ாட்டுப் ப)ணிகள் மட்டுகேம வி-ா  வாங்க  கேவண்டும் .  அந்தமானில் செமாழிப்
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பிரச்-கைனகே)ா,  உணவு பிரச்-கைனகே)ா  கிகைட)ாது .  எல்லா  மாநில  மக்களும் இங்கு

வசிக்கின் அழகு(னர்.  தமிழ்�ாட்டில் இருக்கும் கே�ரத்திற்கும் ,  அந்தமான் அழகு தீவில் உள்ள கே�ரத்திற்கும்

கேவறுபாடு இருக்கி(து .  அங்கு சூரி)ன் அழகு காகைல 5  மணிக்கும் முன் அழகுபாக உத)மாகி மாகைல 5

மணிக்குள் மகை(ந்து விடுகி(து. அது பர்மாவின் அழகு கே�ரத்துடன் அழகு ஒத்துப் கேபாகி(து.

உலககேம உற்றுப் பார்க்கும் இடமாக அந்தமான் அழகு உள்ளது . நீல நி(க் கடலுக்கு இகைடகே)

பச்கை- நி(த் தீவுகள் இடம் செபற்றுள்ளன .  அதானல் இதகைன எமரால்டு தீவுகள் என் அழகுறும்

அகைழக்கின் அழகு(னர். விமானத்தில் ப)ணம் செ-ய்யும்கேபாது, கேபார்ட் பிகேளகைர செ�ருங்கும் கேபாது

கடலில் பல தீவுகளின் அழகு அழகைகக் காணலாம். இதுகேவ ஒரு அரி) காட்சி)ாக �ம்கைமக் கவரும்.

செவண்கைம)ான  கடற்ககைர செவண்கைம)ான  மணல் பரப்பு .  தூய்கைம)ாக

பராமரிக்கப்படுகி(து.  இங்கு பவளப் பாகை(ககைளயும் ,  கடல் வாழ் உயிரினங்ககைளயும்

காணலாம். இ)ற்கைக அழகு நிகை(ந்த தீவுகள் பல இங்கு உள்ளன. ஸ்கூபா கைடவிங்கிற்கு ஏற்(

பல  இடங்கள் அந்தமானில் இருக்கின் அழகு(ன .  செவளி�ாட்டிற்கு செ-ல்ல  முடி)ாதவர்களுக்கு

அந்தமாகேன செவளி�ாடு கேபான் அழகு(து .  வாழ்�ாளில் ஒரு முகை()ாவது அந்தமான் அழகு தீவிற்குச்

செ-ன் அழகுறு வர கேவண்டும். பல்கேவறு சி(ப்பம்-ங்ககைள செகாண்டதாக அந்தமான் அழகு தீவுகள் உள்ளன.

அந்தமான் அழகு செ-ல்வதற்கு ஒரு திட்டமிடல் கேதகைவ . மகைழக் காலங்களில் செ-ல்லக்கூடாது.

ஜூன் அழகு முதல் செ-ப்டம்பர் மாதம் வகைர அதிக  மகைழ செபாழியும் .  அப்கேபாது சுற்றிப்பார்க்க

எங்கும் செ-ல்ல  முடி)ாது .  அக்கேடாபர் முதல் கேம மாதம் வகைர சுற்றுலாக் காலம் .  அங்கு

அடிக்கடி நில அதிர்வுகள் ஏற்படும். கடல் செகாந்தளிப்பாக இருந்தால் பல தீவுகளுக்குச் செ-ல்ல

முடி)ாது.  குகை(ந்த பட்-ம் ஒரு வாரம் தங்க கேவண்டும் .  ஒரு மாதம் வகைர தங்கி ,  சுற்றிப்

பார்க்கும் அளவிற்கு பல தீவுகளும், சுற்றுலா இடங்களும் இருக்கின் அழகு(ன.

சுற்றுலா  ஒரு செதாழிலாக  அங்கு மாறி வருகி(து .  2009  ஆம் ஆண்டு முதல்

ஆண்டுகேதாறும் சுற்றுலாப் ப)ணிகள் எண்ணிக்கைக அதிகரித்துக் செகாண்கேட இருக்கி(து . 2018

ஆம் ஆண்டில் 5 லட்-ம் சுற்றுலாப் ப)ணிகள் அந்தமான் அழகு வந்து செ-ன் அழகுறுள்ளனர்.

24



25



2.அமை�யாளச் சின்னங்கள்

அந்தமான் அழகு மாநிலத்திற்கான பல்கேவறு சின் அழகுனங்கள் உள்ளன. 

அகைவகளில் சில.

1. மாநில மரம் – அந்தமான் அழகு படாக்.

2. மாநில மலர் – பின் அழகுமா மலர்.

3. மாநில ப(கைவ – மரப்பு(ா.

4. மாநில விலங்கு – டகாங்.

அந்த�ான் ப�ாக்:

அந்தமான் அழகு மாநிலத்தின் அழகு மரமாக அந்தமான் அழகு படாக் (Port Blair) Padauk)  விளங்குகி(து.  இம்மரம்

120  அடி உ)ரம் வகைர வளரும் .  அந்தமான் அழகு தீவுகளில் மட்டுகேம வளரக்கூடி) குறிப்பிட்ட

இடவாழ் (Port Blair) Endermic) இனமாகும். இது மிகவும் கடினமான மரமாகும். மரத்தின் அழகு அடிப்பகுதியின் அழகு

கேவரானது புகைடத்து �ாலாபு(மும் தாங்கி நிற்கும் வகைகயில் அகைமந்துள்ளது .  இம்மரத்தின் அழகு

தாவரவி)ல் செப)ர் டிகேராகார்பஸ் டால்செபர்ஜி)ாடஸ் (Port Blair) Pterocarpus delbergiodes) என் அழகுபதாகும்.

இது �ம் ஊரில் உள்ள கேவங்கைக மரம் மற்றும் ஆந்திராவில் வளரும் செ-ம்மரம் ஆகி)வற்றின் அழகு

கேபரினத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றினமாகும்.

இம்மரத்கைத அந்தமான் அழகு செ-ம்மரம் (Port Blair) Red wood) என் அழகுறும் அகைழப்பார்கள். இம்மரம் 6 அடி

விட்டம் செகாண்டளவிற்கு விரி்ந்து வளரும் .  கைம)ப்பகுதி அடர்ந்த  நி(ம் செகாண்டது .

அந்தமான் அழகு தீகைவ மட்டும் தா)கமாகக் செகாண்டுள்ளது.
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பின்�ா �லர்

அந்தமான் அழகு மாநிலத்தின் அழகு மலராக பின் அழகுமா (Port Blair) Pinma flower) செ-ப்டம்பர் 2014 ஆம் ஆண்டில்

அறிவிக்கப்பட்டது.  இம்மரத்கைத செபமா  (Port Blair) Pema  Tree)  எனவும் அகைழக்கின் அழகு(னர் .  இதன் அழகு

தாவரவி)ல் செப)ர் லாசெஜர்ஸ்கேராமி)ா  கைஹகேபாலிகா  (Port Blair) Lagerstroemia  hyploeuca)

என் அழகுபதாகும்.  இது மிக  உ)ரமாக  வளரக் கூடி)  மரம் .  இதன் அழகு பட்கைட செவண்கைம நி(ம்

செகாண்டது.  பூக்கள் மிகப் செபரி) செகாத்தில் மலர்கின் அழகு(ன .  பூக்கள் இனம் சிவப்பு கலந்த நீலம்

நி(முகைட)கைவ.  பார்ப்பதற்கு மிக அழகாகக் காட்சி தரும் .  ஜூகைல முதல் ஆகஸ்டு மாதம்

வகைர பூக்கள் மலர்கின் அழகு(ன .  இம்மரம் அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர் தீவுகளில் பரவலாக

வளர்கின் அழகு(து.

�ரப்புறா

அந்தமான் அழகு மாநிலப் ப(கைவ அந்தமான் அழகு மரப் பு(ா  (Port Blair) Andaman  wood  pigeon)  ஆகும்.

இதகைன அந்தமான் அழகு பு(ா மற்றும் வுட் பீஜி)ன் அழகு (Port Blair) Wood pigeon) எனவும் அகைழக்கின் அழகு(னர். இதன் அழகு

விலங்கி)ல் செப)ர் செகாலம்பா  பால்ம்கேபாயிட்டஸ் (Port Blair) Columba  palumboides)  என் அழகுபதாகும்.

இகைவ அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர் தீவுகளில் வாழ்கின் அழகு(ன.
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இப்பு(ா  36  –  41  செ-.மீ நீளம் வகைர வளரும் .  உடல் எகைட 510  –  520  கிராம் வகைர

இருக்கும்.  தகைல செவண்கைம)ாகவும் ,  கழுத்து சில்வர் நி(த்திலும் ,  உடல் கருகைம)ாகவும்

காணப்படும்.  இதன் அழகு அலகு சிகப்பு – மஞ்-ளாக இருக்கும் .  வனப்பகுதியில் கேஜாடி)ாகவும்

அல்லது சிறு கூட்டமாகவும் வாழும் .  ஒரு தீவிலிருந்து மற்செ(ாரு தீவிற்குப் ப(ந்து செ-ல்லும் .

பழங்ககைள உண்ணும்.  குறிப்பாக அத்திப் பழங்ககைள விரும்பி உண்ணும் .  இந்த பு(ாக்களின் அழகு

இனம் தற்கேபாது மிகவும் குகை(ந்து வருகி(து.

�காங்

டகாங் என் அழகுகி( விலங்கு ஒரு கடல் பாலூட்டி)ாகும் . இது கடலில் மட்டும் வாழக்கூடி)

விலங்காகும். இதகைனக் கடல் பசு (Port Blair) Sea cow), கடல் பன் அழகுறி, கடல் ஒட்டகம், கடல் கன் அழகுனி எனவும்

அகைழக்கின் அழகு(னர்.  இது பசுகைவப் கேபான் அழகு( கேதாற்(மும் ,  ப)ந்த சுபாவமும் செகாண்ட விலங்கு

என் அழகுபதால் இதகைனக் கடல் பசு என் அழகுகின் அழகு(னர் .  மீனவர்கள் இதகைன ஆவுளி)ா என் அழகுகின் அழகு(னர் .

இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் டகாங் டகான் அழகு (Port Blair) Dugong dugon)  என் அழகுபதாகும்.  இதகைன அந்தமான் அழகு

மற்றும் நிக்கேகாபர் மாநிலத்தின் அழகு விலங்காக அறிவித்துள்ளனர்.
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இந்த கடல் பசுக்கள் 3  மீட்டர் நீளமும், 400  கிகேலா எகைட என் அழகுகி( அளவிற்கு வளர்ச்சி

செபரும்.  சுமார் 70  ஆண்டுகள் வகைர உயிர் வாழும் .  கடலில் உள்ள தாவரங்ககைள மட்டுகேம

உண்ணும்.  கேமலும் தாவரங்களின் அழகு கேவர்ககைளயும் உண்ணும் .  ஒரு �ாகைளக்கு சுமார் 45 கிகேலா

எகைட செகாண்ட தாவரங்ககைளச் -ாப்பிடும் .  பி(ந்த குட்டி)ானது 3  அடி நீளமும் 30  கிகேலா

எகைடயும் செகாண்டிருக்கும். அந்தமானில் லிட்டில் அந்தமான் அழகு தீவுகளில் இதகைனக் காணலாம்.

இது 6  நிமிடத்திற்கு ஒரு முகை( நீர் மட்டத்திற்கு வந்து மூச்சுவிட்ட பி(கு மீண்டும்

கடலுக்குள் செ-ல்லும் .  இதற்கு முதுகு துடுப்பு இல்லாத காரணத்தால் தண்ணீருக்கு செவளிகே)

தாவ  முடி)ாது.  கடல் பசுவின் அழகு இகை(ச்சி சுகைவ மிக்கது .  ஆககேவ இதகைன அதிகம்

கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர்.  எண்செணய்,  இகை(ச்சி,  கேதால் கேபான் அழகு(வற்றிற்காக  இதகைனப்

பிடிக்கின் அழகு(னர்.  இதன் அழகு கேதாகைல் உரித்து செ-ருப்பு செ-ய்கின் அழகு(னர் .  மருந்திற்குப் ப)ன் அழகுபடுகி(து

எனக் கூறி இதகைன அதிகம் கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர் .  இதனால் இவ்விலங்கு மிக கேவகமாக

அழிந்து வருகி(து. இதகைனப் பாதுகாக்கும் �டவடிக்கைகயில் அரசு ஈடுப்பட்டு வருகி(து.
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3.மிதக்கும் கப்பல் பழுதுபார்க்கும் தளம்

�டுக் கடலில் கப்பல்கள் பழுது அகைடந்துவிட்டால் அதகைனப் பழுது பார்ப்பதற்காக

மிதக்கும் கப்பல் தளத்கைத கடலில் அகைமக்கி(ார்கள் .  பல்கேவறு �ாடுகளில் இது கேபான் அழகு(

மிதக்கும் கப்பல் தளங்கள் உள்ளன. அகேத கேபால் இந்தி)ாவிலும் ஒரு மிதக்கும் கப்பல் பழுது

பார்க்கும் தளம் உள்ளது .  அது அந்தமான் அழகு தீவில் உள்ள  கேபார்ட் பிகேளர் துகை(முகத்தின் அழகு

அருகில் அகைமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மிதக்கும் கப்பல் தளம் 1987 ஆம் ஆண்டு ரஷ்)ாவிடம்

இருந்து விகைலக்கு வாங்கப்பட்டது .  இந்தி)ாவில் மிதக்கும் கப்பற்கூடம் அந்தமானில்

மட்டுகேம உள்ளது.

கடற்பகைடக்குச் செ-ாந்தமான ராணுவக் கப்பல்கள் இங்கு பழுது பார்க்கப்படுகின் அழகு(ன .

அது தவிர  அரசின் அழகு கப்பல்களும் ,  தனி)ார் மற்றும் -ரக்கு கப்பல்களும் இங்கு பழுது

பார்க்கப்படுகின் அழகு(ன.  கேபார்க் கப்பல்கள் கேராந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் செகாண்டிருக்கும் கேபாது

திடீசெரன பழுதானால்,  அகேத இடத்திற்கு இந்த மிதக்கும் கப்பல் தளத்கைதக் செகாண்டு செ-ன் அழகுறு

பழுது பார்க்கப்படுகி(து. இதுதான் அழகு மிதக்கும் கப்பல் தளத்தின் அழகு சி(ப்பு அம்-மாகும்.

ரஷ்)ாவிடம் வாங்கி)  மிதக்கும் கப்பல் தளமானது தனது ஆயுள் காலம் முடியும்

நிகைலயில் இருந்தது .  ஆககேவ ஒரு புதி)  மிதக்கும் கப்பல் தளத்கைத உருவாக்கும் பணி

செ-ன் அழகுகைனயில் கேமற்செகாள்ளப்பட்டது .  இதற்காக  2015 ஆம் ஆண்டில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது .

செ-ன் அழகுகைன அருகில் உள்ள  காட்டுப்பள்ளி என் அழகுனும் இடத்தில் டிட்கேகா  மற்றும் லார்-ன் அழகு &

டூப்கேரா  (Port Blair) L&T)  மூலமாகக் கட்டி முடிக்கப்பட்டது .  இது உள்�ாட்டிகேலகே) கட்டகைமக்கப்பட்ட

முதல் மிதக்கும் கப்பல் தளமாகும் .  இது 468  கேகாடி ரூபாயில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது .  இது

10,000 டன் அழகு எகைட செகாண்டது.
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இந்த  மிதக்கும் கப்பல் பழுது பார்க்கும் தளம் இந்தி)  கப்பல் பகைடயிடம்

ஒப்பகைடக்கப்பட்டது.  இது அந்தமானில் செ-)ல்பட்டு வந்த  மிதக்கும் கப்பல் தளத்கைதப்

கேபாலகேவ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .  இதற்கு FDNI  எனப் செப)ரிட்டுள்ளது .  இதில் பல்கேவறு

கூடுதல் வ-திகள் உள்ளன .  இது அந்தமான் அழகு செகாண்டு செ-ல்லப்பட்டு முழுகைம)ான

செ-)ல்பாட்டிற்கு அர்பணிக்கப்பட்டது .  இந்த  மிதக்கும் பழுதுபார்க்கும் கப்பல் தளத்தில்

21,600  டன் அழகு எகைட செகாண்ட  கப்பல்ககைளயும் பழுது பார்க்க  முடியும் .  பல்கேவறு விதமான

கேபார்க் கப்பல்ககைளயும் கைக)ாள முடியும்.

இது கப்பல் கேபாலகேவ வடிகைவமக்கப்பட்டுள்ளது .  கடல் பரப்பில் செ-ன் அழகுறு

செகாண்டிருக்கக் கூடி)  -ரக்குக் கப்பல் ,  கேபார்க் கப்பல் ,  ப)ணிகள் கப்பல் ஆகி)கைவ

பழுதகைடந்தால் அகேத இடத்திற்கு விகைரந்து செ-ன் அழகுறு கப்பகைல மீட்டு பழுது பார்க்கும் தி(ன் அழகு

செகாண்டதாக இது உள்ளது. இதகைன �ாம் அந்தமான் அழகு கப்பல் துகை(முகப் பகுதியில் காணலாம்.
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4.உயர�ான சிகரம்

அந்தமான் அழகு தீவில் மிக உ)ரமான சிகரம் திக்லிபூர் தீவில் (Port Blair) Dhiglipur)  உள்ளது.  கேபார்ட்

பிளகேளரில் இருந்து திக்லிபூர் 290  கி.மீ செதாகைலவில் உள்ளது .  இது ஒரு செபரி)  �கரம் .

இத்தீவில் 42877  மக்கள் வாழ்கின் அழகு(னர் .  இது வடக்கு அந்தமான் அழகு தீவில் அகைமந்துள்ளது .

திக்லிபூர் கடல் மட்டத்திலிருந்து 43  மீட்டர் (Port Blair) 141 அடி)  உ)ரத்தில் அகைமந்துள்ளது .  இத்தீவில்

செ�ல், செதன் அழகுகைன, வாகைழ, பாக்கு ஆகி)கைவ விகைளகின் அழகு(ன.

கச�ல் பீக்

இத்தீவில் கே-டல் மகைல (Port Blair) Saddle Hill)  உள்ளது.  இதன் அழகு உ)ரமான பகுதிகே) கே-டல் பீக்

(Port Blair) Saddle  Peak)  ஆகும்.  இந்தச் சிகரம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 737  மீட்டர் உ)ரத்தில்

இருக்கி(து.  இத்தீவில் கே-டல் கேதசி)ப் பூங்கா  1987  ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது .

இந்தப் பூங்கா 32.54  -துர கி.மீ.  பரப்பளவு செகாண்டுள்ளது.  இகைதச் சுற்றி பாகை()ால் சூழ்ந்த

கடற்ககைர உள்ளது.

பசுகைம)ான  காடுகள்,  அரி)  தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகி)கைவ கேதசி)

பூங்கா பகுதியில் காணப்படுகி(து .  காட்டுப் பன் அழகுறி,  நீரில் வாழும் ஓனான் அழகு ,  உப்பு நீர் முதகைல
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கேபான் அழகு( விலங்குகள் இத்தீவில் வாழ்கின் அழகு(ன .  அது தவிர குறிப்பிட்ட இடவாழ் ப(கைவகளும்

இங்கு உள்ளன .  இந்தப் பூங்காவில் �ன் அழகுனீர் ஏரியும் உள்ளது .  இது ஒரு செவப்ப  மண்டல

மகைழக் காடாகும் .  இப்பகுதியில் விலங்குககைள கேவட்கைட)ாடுதல் ,  ஆடு மாடு கேமய்த்தல் ,

மரம் செவட்டுதல், விவ-ா)ம் செ-ய்தல் கேபான் அழகு(கைவ தகைட செ-ய்)ப்பட்டுள்ளன.

இங்கு அகைமக்கப்பட்டுள்ள  கேதசி)ப் பூங்காவானது திக்லிபூரில் இருந்து 5  கி.மீ

செதாகைலவில் உள்ளது .  கே-டல் பீக்கானது நுகைழவு வாயில் இருந்து 8  கி.மீ செதாகைலவில்

அகைமந்துள்ளது.  மகைலகே)ற்(த்தில் ஆர்வம் செகாண்டவர்கள் இந்த  சிகரத்திற்கு �டந்து

செ-ல்கின் அழகு(னர். அதற்கான வழிகாட்டிகளும் உள்ளனர். ப)ணிகள் வழிகாட்டியின் அழகு உதவியுடன் அழகு

கே-டல் சிகரத்திற்குச் செ-ன் அழகுறு வருகின் அழகு(னர் .  கேமலும் வாகனத்தின் அழகு மூலமும் சிகரத்திற்குச்

செ-ல்லும் வ-தி கிகைட)ாது .  ப)ணிகள் ஓய்வு எடுப்பதற்காக ஆங்காங்கேக பல குடில்களும்

அகைமத்துள்ளனர்.

கல்கபாங் ஆறு

அந்தமான் அழகு தீவில் ஒகேர ஒரு �தி மட்டுகேம உள்ளது .  அது கல்கேபாங் (Port Blair) Kalpong)  என் அழகுனும்

�தி)ாகும்.  இது கே-டல் பீக்கில் உற்பத்தி)ாகி(து .  சுமார் 35  கி.மீ நீளம் செகாண்டுள்ளது .  இந்த

�தியின் அழகு ககைரயில் திக்லிபூர் அகைமந்துள்ளது .  திக்லிபூருக்கு கேதகைவ)ான குடிநீர் கே-டல் பீக்

கேதசி) பூங்காவில் உள்ள �ன் அழகுனீர் ஏரியில் இருந்து வழங்கப்படுகி(து .  இங்குள்ள பூங்காவில்

10  வற்(ாத �திகளும்,  132  மகைழக்கால நீர் ஓகைடகளும் உள்ளன .  ஆககேவதான் அழகு இத்தீவின் அழகு

வனப்பகுதி பசுகைம)ாகவும், செ-ழிப்பாகவும் உள்ளது.

மின் நிமைலயம்

இந்த �தியின் அழகு குறுக்கேக ராக் பில் அகைண (Port Blair) Rock Fill)  உள்ளது.  இது 25  மீட்டர் (Port Blair) 82 அடி)

உ)ரம் செகாண்டது. இங்கு நீர் மின் அழகு-ாரம் உற்பத்தி செ-ய்)ப்படுகி(து . இந்த மின் அழகு நிகைல)த்தில்
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இருந்து 5.5 செமகா வாட் மின் அழகு-ாரம் த)ாரிக்கப்படுகி(து .  ஆண்டிற்கு 14.83 மில்லி)ன் அழகு யூனிட்

மின் அழகு-ாரம் உற்பத்தி)ாகி(து. அந்தமான் அழகு தீவில் உள்ள ஒகேர நீர் மின் அழகு நிகைல)ம் இதுவாகும்.
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5.எரி�மைலகள்

இந்தி)ாவில் 6  எரிமகைலகள் உள்ளன .  அவற்றில் மூன் அழகுறு அந்தமான் அழகு தீவுகளில்

இருக்கின் அழகு(ன.  இவற்றில் இரண்டு மட்டும் உயிர்ப்புடன் அழகு உள்ளன .  மற்(கைவ உ(ங்கும்

நிகைலயில் (Port Blair) Dormant volcano)  உள்ள வகைககை)ச் கே-ர்ந்தகைவ ஆகும் .  மகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள

எரிமகைல 66  மில்லி)ன் அழகு ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுபு சீறி)து .  தற்கேபாது அழிந்த  நிகைலயில்

காணப்படுகி(து. அகேத கேபால் குஜராத் மாநிலத்தில் திகேனாதர் மற்றும் அரி)ானா மாநிலத்தில்

கேதாசிமகைல ஆகி)கைவயும் அழிந்த நிகைலயில் உள்ளன. 

அந்தமான் அழகு தீவுகளில் பாராடங் தீவில் கே-ற்று எரிமகைல உள்ளது .  பாரன் அழகு தீவு மற்றும்

�ார்செகாண்டம் தீவு ஆகி)வற்றில் எரிமகைலகள் உள்ளன.

பாரன் தீவு

அந்தமான் அழகு தகைல�கரான கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 138  கி.மீ செதாகைலவில் பாரன் அழகு தீவு

(Port Blair) Barren  Island)  உள்ளது.  இது தரி-ாக  உள்ள  தீவாகும் .  வடக்கு மற்றும் செதற்கு அந்தமான் அழகு

மாவட்டத்தின் அழகு அதிகார வரம்பிற்குள் இத்தீவு வருகி(து .  இங்கு ஒரு எரிமகைல உள்ளது .  இது

1.8  மில்லி)ன் அழகு ஆண்டுகள் வ)துகைட)து .  அதுமட்டும் அல்லாமல் கிழக்கு ஆசி)ாவிகேலகே)

விழித்திருக்கும் (Port Blair) Active volcano) ஒகேர எரிமகைல இதுவாகும்.
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இங்குள்ள  எரிமகைல முதன் அழகு முகை()ாக  கி .பி.  1787  ஆம் ஆண்டில் செவடித்தது என

பதிவு செ-ய்)ப்பட்டுள்ளது. அதாவது 1787, 1789, 1795, 1803 – 04, 1852 ஆகி) ஆண்டுகளில்

செவடித்தது.  பின் அழகுனர் மீண்டும் 1991  ஆம் ஆண்டில் செவடித்தது .  கிட்டதட்ட  140  ஆண்டு

செ-)லற்று உ(ங்கிக் செகாண்டிருந்த  எரிமகைல மீண்டும் செவடித்தது .  1991  ஆம் ஆண்டில்

செவடித்துப் பின் அழகுனர் அது 6 மாதங்கள் செதாடர்ந்து குமுறி)படிகே) இருந்தது.

இந்த எரிமகைல மீண்டும் 1994 – 95  மற்றும் 2005 – 2007  ஆகி) காலக் கட்டங்களில்

செவடித்தது.  -மீபத்தில் 2017  ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25  இல் புகைக மற்றும் லாவாக் குழம்கைப

செவளிகே)ற்றி)து.  அதன் அழகு மூலம் இந்த  எரிமகைல உயிர்ப்புடன் அழகு உள்ளது .  எனத் செதரி)

வருகி(து.  கேமலும் இந்தி)ாவில் உயிர்ப்புடன் அழகு உள்ள எரிமகைல இதுவாகும் .  அகேத -ம)த்தில்

இந்த எரிமகைல)ால் எந்த ஆபத்தும் இல்கைல எனக் கூ(ப்படுகி(து.

பாரன் அழகு தீவின் அழகு செமாத்தப் பரப்பளவு 8.34  -துர  கிகேலா  மீட்டராகும்.  இங்குள்ள

எரிமகைலயின் அழகு உ)ரம் 353  மீட்டர் (Port Blair) 1158  அடி)  ஆகும்.  அகேத -ம)தத்தில் கடல் மட்டத்திற்கு

கீகேழ 2250  மீட்டர் (Port Blair) 7380  அடி)  ஆழத்தில் இருந்து எழுந்துள்ளது .  இது ஒரு சுழல் வடிவ

எரிமகைல)ாகும்.  இத்தீவில் மனிதர்கள் )ாரும் வாழவில்கைல . 16  இனப் ப(கைவகள், 51  பூச்சி

இனங்கள் குகை(ந்தளவிலான ஆடுகள்,  பழந்தின் அழகுனி செவளவால்கள் மற்றும் எலிகள் மட்டுகேம

உள்ளன.
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இத்தீவிற்கு சுற்றுலா செ-ல்கின் அழகு(னர் .  டிக்கட் கட்டணம் 7499  ரூபாய் வசூலிக்கி(ார்கள் .

முன் அழகு அனுமதியுடகேன செ-ல்ல முடியும் .  உலகின் அழகு மிகச் சி(ந்த ஸகூபா கைடவிங் இடங்களுள்

இதுவும் ஒன் அழகு(ாகும் .  இங்கு பளிங்கு கேபான் அழகு( செதளிவான கடல் நீர் உள்ளதால் கடல்வாழ்

உயிர்ககைள �ன் அழகு(ாகக் காணலாம் .  பா-ல்ட் (Port Blair) Basalt)  உருவாக்கம்,  ஏற்கனகேவ ஓடி)  லாவா

குழம்பின் அழகு படிவம் மற்றும் கேவகமாக வளர்ந்து செகாண்டிருக்கும் பவளத் கேதாட்டங்ககைளயும்

(Port Blair) Coral Garden) கடலில் காணலாம்.

நார்வெகாண்�ம் தீவு

�ார்செகாண்டம் தீவு (Port Blair) Narcondam  Island)  என் அழகுபது ஒரு சிறி)  தீவாகும் .  இரு கேபார்ட்

பிகேளரில் இருந்து 256  கி.மீ.  செதாகைலவில் உள்ளது.  இது பர்மாவிற்கு அருகில் அதாவது 160

கைமல்கள் செதாகைலவில் அகைமந்துள்ளது .  அகேத -ம)த்தில் இந்தி)  கடல் எல்கைலக்கு

உட்பட்டது.  இது வடக்கு மற்றும் மத்தி)  அந்தமான் அழகு மாவட்ட  நிர்வாகத்தின் அழகு கீழ்

செ-)ல்படுகி(து.  திக்லியூர் என் அழகுனும் இடத்திலிருந்து படகு மூலம் இத்தீவிற்குப் ப)ணம்

செ-ய்)லாம். இத்தீவிற்கு காவல் துகை(யின் அழகு அனுமதியின் அழகு கேபரில்தான் அழகு செ-ல்ல முடியும்.

�ரக குண்டம் என் அழகுனும் தமிழ் வார்த்கைதயில் இருந்கேத �ார்செகாண்டம் என் அழகுனும் செப)ர்

கேதான் அழகுறி)து எனக் கூறுகி(ார்கள் .  இத்தீவு 6.8  -துர  கிகேலா  மீட்டர் பரப்பளவு செகாண்டது .

இத்தீவில் உள்ள எரிமகைல)ானது உ(ங்கும் நிகைலயில் (Port Blair) Dormant)  உள்ளது.  இங்கு செபரும்

பகுதி வனக்காடுகளால் ஆனது .  இத்தீவில் காணப்படும் சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 710

மீட்டர் உ)ரத்தில் உள்ளது .  இது அந்தமானில் உள்ள  சிகரங்களில் இரண்டாவது உ)ரம்

செகாண்டது என் அழகுகி( சி(ப்கைபப் செபற்றுள்ளது .  �ார்செகாண்டம் தீவில் 1983 ஆம் ஆண்டில் ஒரு

கலங்ககைர விளக்கம் நிறுவப்பட்டது.
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சுற்றுலா

இத்தீவில் 16 கேபர் மட்டுகேம வாழ்கின் அழகு(னர் . இவர்கள் அகைனவரும் ஒகேர குடியிருப்பில்

வாழ்ந்து வருகின் அழகு(னர் .  சிறி)  விகைளச்-ல் நிலத்தில் கேதங்காய் மற்றும் வாகைழ

வளர்க்கப்படுகி(து. இந்த 16 கேபரும் ஆண்கள். இவர்கள் காவலர்களாகப் பணிபுரிகின் அழகு(னர்.

செவளி�ாட்டு சுற்றுலாப் ப)ணிககைளயும் இங்கு அனுமதிக்கின் அழகு(னர் .  இத்தீவில் ஒரு

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் -ரணாலா)ம் உள்ளது .  இது யுசெனஸ்கேகாவின் அழகு பாரம்பரி)

இடங்களின் அழகு பட்டி)லில் இடம் செபற்றுள்ளது .  இத்தீவில் �ார்செகாண்டம் இருவாச்சி

(Port Blair) Narcondam  Hornbill)  எனப்படும் ப(கைவகள் உள்ளன .  இகைவ அழிந்து வரும் பட்டி)லில்

கே-ர்க்கப்பட்டுள்ளன.  இது இத்தீவில் மட்டும் (Port Blair) Endemic)  வாழக்கூடி)  அரிதான  ப(கைவ.

இதகைன பாதுகாக்கும் �டவடிக்கைகயில் அரசு ஈடுபட்டு வருகி(து.

இத்தீவில் பல ப(கைவககைளக் காணலாம் .  அழகான வனப்பகுதியும் உண்டு .  பவளப்

பாகை(கள் மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்ககைள கண்டு மகிழலாம் .  அது தவிர �ார்செகாண்டா

சிகரத்கைதயும் காணலாம்.
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6.�ரம் ஏறும் நண்டு

உலகளவில் சுமார் 850 �ண்டு இனங்கள் உள்ளன .  சிறி)து முதல் மிகப்செபரி)து வகைர

�ண்டுகள் இருக்கின் அழகு(ன .  )ாரும் எளிதில் பார்க்காத அறிந்திராத அதி-) �ண்டு அந்தமான் அழகு

தீவுகளில் உள்ளன.  இதற்கு மரம் ஏறும் �ண்டு (Port Blair) Tree climbing crab)  என் அழகுறு செப)ர் .  அது தவிர

செகாள்கைளக்காரன் அழகு �ண்டு (Port Blair) Robber crab), திருட்டு �ண்டு, கேதங்காய் �ண்டு (Port Blair) Coconut crab) எனப்

பல  செப)ர்கள் உண்டு .  கேமலும் �ண்டு இனங்களிகேலகே) மிகப் செபரி)து இதுவாகும் .

அதுதவிர நிலத்தில் வாழக்கூடி) முதுசெகலும்பு இல்லாத உயிரினங்களில் இந்த �ண்டுதான் அழகு

செபரி)து.

இந்த வகைக �ண்டுகள் பசிபிக் செபருங்கடல் மற்றும் இந்தி)ப் செபருங்கடல் பகுதிகளில்

அதிகம் காணப்படுகின் அழகு(ன .  செதன் அழகுகைன மரங்கள் உள்ள  தீவுகளில் இவற்கை(க் காணலாம் .

தமிழ்�ாட்டில் தூத்துக்குடி கடகைல ஒட்டி) குரு-கைடத் தீவு ,  மு)ல் தீவு ,  அப்பா தீவு கேபான் அழகு(

தீவுகளிலும் இந்த �ண்டுகள் உள்ளன.
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இந்த �ண்டு 3  அடி நீளம் வகைர வளரும் .  சுமார் 4  கிகேலா எகைட வகைர பருமனாகும் .

இதற்கு 10  கால்களும்,  ஓட்டினால் ஆன உடல் அகைமப்பும் உள்ளது .  இதற்கு நுகரும் -க்தி

அதிகம். இகைவ பழங்கள், செகாட்கைடகள் விகைதகள், கடலின் அழகு கழிவுகள் மரங்களில் வாழும் சிறு

பூச்சிகள் மற்றும் மரத்தின் அழகு உள்பகுதி கே-ாறு ஆகி)வற்கை(யும் உணவாக  உண்கி(து .  இந்த

�ண்டுகள் பல வண்ணம் செகாண்டகைவ.

இந்த �ண்டுகள் செதன் அழகுகைன மரம் ஏறுகின் அழகு(ன . மரத்தில் ஏறி கேதங்காகை)ப் பறித்து, �ாகைர

உறித்து,  அகைத உகைடத்து பருப்கைப உண்கி(து .  அதனால்தான் அழகு இதகைன செதன் அழகுகைன �ண்டு

என் அழகுகின் அழகு(னர்.  இளநீகைரத் துவாரம் செ-ய்தும் அகைத உண்கி(து .  செதன் அழகுகைன மரத்தில் பதுங்கியும்

வாழ்கி(து. செதன் அழகுகைன மரம் ஏறுபவர்கள் இதகைனக் கண்டு அதிர்ச்சி அகைடவதும் உண்டு.

இந்த �ண்டுகள் மனிதர்கள் வாழும் பகுதிக்குள் வருகின் அழகு(ன .  வீட்டினுள் நுகைழந்தால்

அங்குள்ள பாத்திரம்,  -ட்டி கேபான் அழகு(வற்கை( உருட்டிக் செகாண்டு செ-ன் அழகுறு விடும் .  ஆககேவதான் அழகு

இதகைன திருட்டு �ண்டு என செ-ல்லமாக அகைழக்கின் அழகு(னர் . செபண் �ண்டுகள் கடலின் அழகு ஓரத்தில்

முட்கைடககைள இடுகின் அழகு(ன .  முட்கைடயிலிருந்து செவளிவந்த  குஞ்சுகள் ,  சிப்பி மற்றும்

-ங்குகளில் ஒட்டிக் செகாண்டு உயிர் வாழத் செதாடங்கும் .  ஓரளவிற்கு வளர்ச்சி அகைடந்த

�ண்டுகள் நிலத்தில் குழி கேதாண்டி அதில் கேதங்காய் �ார்ககைள செமத்கைத)ாகப் பரப்பி அதில்

வாழும்.

இகைவ பி(ந்த  5  ஆண்டுகளுக்குப் பி(கேக முழுவளர்ச்சி அகைடகின் அழகு(ன .  அதன் அழகு பி(கேக

இனப் செபருக்கத்தில் ஈடுபடுகின் அழகு(ன .  இந்த �ண்டின் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் பிர்கஸ் கேலட்கேரா

(Port Blair) Birgus  Latro)  என் அழகுபதாகும்.  செதன் அழகுகைன மரம் ஏறுபவர்கள் இந்த  �ண்கைட அடித்துக்

செகால்கின் அழகு(னர்.  இந்த �ண்டின் அழகு இகை(ச்சியில் மருத்துவக் குணம் உண்டு எனக் கூறி இதகைன

கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர்.  அதனால் இந்த  மரம் ஏறும் �ண்டு இனம் அழியும் அபா)த்தில்

உள்ளது.  இதில் மருத்துவ  குணம் கிகைட)ாது .  ஆககேவ இந்த  அரி)  வகைக �ண்கைட

40



அழிக்காமல் பாதுகாக்க  கேவண்டும் .  அரசும் கவனம் செ-லுத்தி இந்த  �ண்டு இனத்கைதப்

பாதுகாக்க உரி) �டவடிக்கைக கேமற்செகாள்ள கேவண்டும்.
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7.க�ல் மீன்

மீன் அழகு காட்சிச் -ாகைலகளில் கல் மீன் அழகுககைளக் (Port Blair) Stone Fish) காணலாம். இது மிக முக்கி)மான

காட்சிப் செபாருளாக மாறிவிட்டது. அந்தமான் அழகு மீன் அழகு காட்சி)கத்தில் இந்த அரி) வகைக மீகைனக்

காண முடிந்தது. பார்ப்பதற்கு கல் கேபாலகேவ உள்ளது. கல் கேபாலகேவ கிடக்கி(து. மீனிடம் எந்த

அகை-வும் இல்கைல.  �ன் அழகுகு கவனித்தால் கண்கள் செதரியும் .  இது அகை-வற்( கல்கேபால் நீரினுள்

கிடப்பதாகேலகே) இதற்கு கல் மீன் அழகு என் அழகுகி( செப)ர் வந்தது.

உலகளவில் 20 வகைக)ான கல்மீன் அழகு இனங்கள் உள்ளன. இகைவ செவப்ப மண்டலக் கடல்

பகுதியில் வாழ்கின் அழகு(ன. இது 30 – 50 செ-.மீ. நீளம் வகைர வளரும். சுமார் 2 கிகேலா எகைட வகைர

வளர்ச்சி)கைடயும்.  இகைவ கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் .  செபரி) தகைலயும்,  சிறி) கண்களும்

உண்டு. மீனின் அழகு உடல் கரடு, முரடாகவும், பார்ப்பதற்கு அசிங்கமாகவும் செதரியும். உடலின் அழகு மீது

மருக்கள் காணப்படும்.

இம்மீன் அழகு பழுப்பு அல்லது -ாம்பல் நி(ம் செகாண்டுள்ளது .  ஆங்காங்கேக சிகப்பு,  மஞ்-ள்

மற்றும் ஆரஞ்சு நி( திட்டுகள் காணப்படும். இது வாழும் இடத்திற்கு ஏற்பகேவ இதன் அழகு உடலின் அழகு

நி(ம் இருப்பதால் ,  எளிதில் கண்ணுக்குத் செதரி)ாது .  கேமலும் அதிகம் நீந்தாமல் ,

கே-ாம்கேபறி)ாக,  அகை-வற்றுக் கிடக்கும் .  இது மிகவும் -ாதுவானது .  ஆனால் விஷத்தன் அழகுகைம

உகைட)து. உலகிகேலகே) அதிக விஷம் செகாண்ட மீனாகக் கருதப்படுகி(து.
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இந்த  மீனின் அழகு முதுகுப்பு(த் துடுப்பானது 13  முட்களாக  மாறியுள்ளன.  முட்களுக்கு

அடியில் சுரப்பிகள் உள்ளன. மீகைன பாகை( என நிகைனத்து மிதித்து விட்டால் முட்கள் விரிந்து ,

விஷம் உடலில் செ-ன் அழகுறு விடும் .  உடலில் விஷம் ஏறி)வுடன் அழகு கடுகைம)ான வலி ஏற்படும் .

வாயில் நுகைர தள்ளும். திசு அழுகல் மற்றும் முடக்கு வாதம் ஏற்பட்டு உயிர் இழக்க கே�ரிடும் .

இதன் அழகு விஷம் �ரம்பு மண்டலத்கைதப் பாதிக்கும் .  2  –  3  மணி கே�ரத்திற்குள் சிகிச்கை-

அளிக்கவில்கைல என் அழகு(ால் இ(ப்பு ஏற்பட்டு விடும்.

மீனின் அழகு உடலில் இருந்து விஷம் செவளிகே)றி விட்டால் ,  மீண்டும் இரண்டு வாரத்தில்

சுரந்து கைப நிகை(ந்து விடும் .  முத்துக் குளிப்கேபார் மற்றும் ஆராய்ச்சி)ாளர்களுக்கு இந்த

மீன் அழகுகளால் ஆபத்து ஏற்படும். ஆககேவ தடிமனான காலடிககைள அணிந்து செகாள்கின் அழகு(னர்.

இந்த மீன் அழகு அகை-வற்றுக் கிடக்கும் .  இதன் அழகு அருகில் இகைர வந்தவுடன் அழகு அதிகேவகமாக

வாகை)த் தி(ந்து, -ட்செடன் அழகுறு பிடித்து, இகைரகை) விழுங்கி விடும். இது தண்ணீருக்கு செவளிகே)

வந்தால் கூட சுமார் 24  மணி கே�ரம் வகைர உயிர் வாழும் ஆற்(ல் செகாண்டுள்ளது .  கேமலும்

தண்ணீகைரத் துப்பும் குணம் இதற்கு உண்டு .  இந்த வகைக)ான கல் மீன் அழகுகள் சுமார் 5  முதல் 10

ஆண்டுகள் வகைர உயிர் வாழும் .  இந்த  விஷ  மீகைன சீனா ,  ஜப்பான் அழகு கேபான் அழகு(  �ாடுகளில்

உண்கின் அழகு(னர். இதகைன கேவக கைவத்தால் விஷம் கேபாய் விடும் என் அழகுகின் அழகு(னர் அவர்கள்.
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8.�ரம் ஏறும் மீன்

�மது உலகில் வாழும் விலங்குகளில் சில  அதி-)மான  ஆச்-ரி)த்கைத ஏற்படுத்தக்

கூடி) விலங்கினங்களும் உள்ளன .  மீன் அழகுகளில் பல அழகான மீன் அழகுகள் இருக்கின் அழகு(ன .  மீன் அழகுகள்

தண்ணீரில் மட்டுகேம வாழும் .  இவற்றில் ஒரு சில இன மீன் அழகுகள் மட்டுகேம நீரிலும் ,  நிலத்திலும்

வாழ்கின் அழகு(ன என கூறினால் ஆச்-ரி)ப்பட்டாமல் கேவறு என் அழகுன செ-ய்) முடியும் .  அதுமட்டும்

அல்லாமல் நிலத்தில் �டக்கவும் செ-ய்கின் அழகு(ன .  மரத்திலும் ஏறுகின் அழகு(ன .  இப்படிப்பட்ட இந்த

மீனிற்கு மட்ஸ்கீப்பர் (Port Blair) Mudskipper) என் அழகுறு செப)ர்.

உலகளவில் இவ்வகைக மீன் அழகுகளில் 32  இனங்கள் உள்ளன.  சுமார் ஒரு அடி நீளம் வகைர

வாழும். உடலானது பழுப்பு, நீலம் ஆகி) நி(ங்ககைளக் செகாண்டிருக்கும். இகைவ மாங்குகேராவ்

எனப்படும்.  -துப்பு நில  காடுகளில் வாழ்கின் அழகு(ன .  இகைவகளுக்குக் கால்கள் கிகைட)ாது .

ஆனாலும் மரம் ஏறுகின் அழகு(ன .  �டப்பதற்கும்,  மரம் ஏறுவதற்கும் தன் அழகுனுகைட) இடுப்பு மற்றும்

மார்பு துடுப்புககைளப் ப)ன் அழகுபடுத்துகின் அழகு(ன.

இதன் அழகு தகைலப்பகுதியில் விகேஷ-மான  உறுப்பு உள்ளது .  தகைரக்கு வந்தவுடன் அழகு அதன் அழகு

மூலம் சுவாசிக்கி(து .  நீகைர விட்டு செவளிகே) வந்து 6  –  8  மணி கே�ரம் தகைரயில் இகைவ
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வாழ்கின் அழகு(ன.  செபரி)  கடல் அகைலகள் ,  செகாந்தளிப்பு மற்றும் நீரின் அழகு சூழ்நிகைல -ரியில்லாத

காலங்களில் இகைவ தண்ணீகைர விட்டுத் தகைரப்பகுதிக்கு வருகின் அழகு(ன .  அகைல)ாத்திக்

காடுகளில் உள்ள  மரங்களில் ஏறுகின் அழகு(ன .  கடற்ககைரகை) ஒட்டியுள்ள  பாகை(களின் அழகு மீதும்

�டந்து செ-ல்கின் அழகு(ன.

இந்த மீன் அழகுகள் நீரிலும்,  நிலத்திலும் மாறி மாறி வாழும் .  இகைவ கே-ற்றுப் பகுதியில் குழி

கேதாண்டி அதில் முட்கைடககைள இடுகின் அழகு(ன .  அந்தமான் அழகு தீவுகளில் அகைபஸ் ஸ்கேகன் அழகுசெடன் அழகுஸ்

எனப்படும் மட்ஸ்கீப்பர் மீன் அழகுகள் வாழ்கின் அழகு(ன .  இது ஒரு அரி) வகைக)ாகும் .  இப்படிப்பட்ட

அரி) வகைக மீன் அழகுககைள காணும் கேபாது ஒரு அதி-)த்கைதக் கண்ட திருப்தி �மக்கு ஏற்படும் .

இப்படி ஒரு மீகைனப் பார்த்கேதன் அழகு என மற்(வர்களிடம் செ-ல்லி மகிழ்ச்சி அகைட) முடியும் .

அகைல)ாத்திக் காடுகள் உள்ள  பகுதிக்கு நீங்கள் செ-ல்ல  வாய்ப்பு கிகைடத்தால் இந்த

வகைக)ான மரம் ஏறும் மீன் அழகுகள் இருக்கின் அழகு(னவா எனக் கேகட்டு செதரிந்து செகாண்டு அதகைனக்

கண்டு மகிழுங்கள். அது வாழ்க்கைகயில் என் அழகுறும் அழி)ாத ஒரு நிகைனவாக இருக்கும்.
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9.க�ல் முள்வெளலி

கடல் முள்செளலி (Port Blair) Sea  Urchin)  என் அழகுபது கடலில் வாழும் ஒரு பிராணி .  இதகைன கடல்

மூகைர என் அழகுனும் அகைழப்பார்கள் .  இகைவ கடல் �ட்-த்திரத்துடன் அழகு செதாடர்புகைட)கைவ .  கூட்டம்

கூட்டமாக  வாழும்.  இது மிகவும் வித்தி)ா-மான ,  கேகாள  வடிவம் செகாண்ட  விலங்கு .

இவற்றில் ஆண் ,  செபண் என உண்டு .  இவற்றின் அழகு உடல் முழுக்க முட்களால் ஆனது .  முட்கள்

சிறி)து முதல் செபரி)து வகைர உள்ளன .  முட்கள் (Port Blair) Spiny)  3  முதல் 10  செ-.மீ நீளம் வகைர

இருக்கின் அழகு(ன.  இகைவ கூரி)  முட்களாக  இருப்பதால் ,  இதகைனத் செதாட  முடி)ாது .  இதன் அழகு

செ�ருங்கி)  உ(வினர்களாகி)  கடல் குக்கீன் அழகுகள் (Port Blair) Sand  dollarrs)  கேபான் அழகு(வற்றுடன் அழகு ஒட்டிக்

செகாண்டு வாழ்கின் அழகு(ன.

இது பார்ப்பதற்கு ஊமத்தங்காய் கேபால் காணப்படும் .  இதன் அழகு உடலில் உள்ள முட்கள்

அகை-யும்.  இதற்கு முகம் கீழ் கே�ாக்கி உள்ளது .  முள்செளலி அகை-ந்தாலும் ,  அகை-)ாமல்

இருந்தாலும் முகம் கீழ்கே�ாக்கிகே) இருக்கும் .  இதன் அழகு உடல் கூடு கேபான் அழகு(து .  கூட்டின் அழகு

அடிப்பகுதியில் வாய் உள்ளது .  கேமற்பு(த்தில் சிறி)  மலவாய் உண்டு .  இகைவகளுக்குக்

கால்கள் உண்டு .  அது குழாய் வடிவத்கைதக் செகாண்டது .  குழாய்க் கால்கள் 5  பட்கைடகளாக

அகைமந்துள்ளது.  அதில் உள்ள  துகைளகள் வழி)ாக  கால்கள் செவளி வருகின் அழகு(ன .  கால்கள்

மற்றும் முட்கள் உதவி)ால் �கர்ந்து செ-ல்லும்.
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இகைவ நீரில் முட்கைட இடும் .  லார்வா  வளர்ந்து முதிர்ச்சி அகைடயும் .  படகு மற்றும்

கப்பல்களில் ஒட்டியும் வளரும் .  இகைவ கூட்டமாக  வாழ்வதால் அதன் அழகு ஒட்டுசெமாத்த

எகைட)ால் படகு மற்றும் கப்பலின் அழகு கேவகத்கைதக் குகை(க்கும் .  முட்கள் உதிர்ந்த பி(கு கூடுகள்

கடற்ககைரயில் ஒதுங்கும் .  இதகைன �ாமப்செபட்டி என் அழகுறு செ-ால்வார்கள் .  இதன் அழகு உடலில் உள்ள

முட்ககைள மூராங்குச்சி என் அழகுபார்கள் .  கடற்ககைர கிராமங்ககைளச் கே-ர்ந்த சிறுவர்கள் சிகேலட்டுப்

பலகைகயில் எழுதுவதற்கு இதகைன பல்ப்பமாகப் ப)ன் அழகுபடுத்துகின் அழகு(னர் .  ஆககேவ இந்தப்

பிராணிகை)க் கடல் பல்ப்பம் என் அழகுறும் அகைழக்கின் அழகு(னர்.

அந்தமானில் உள்ள மீன் அழகு காட்சி)கத்தில் கடல் முள்செளலிகை)க் காணலாம் .  அது தவிர

செமரினா  பூங்காகைவ ஒட்டி)  படகுத் துகை(யின் அழகு சுவகைர ஒட்டி)  கீழ்ப்பகுதியில் இதகைனக்

காணலாம். கருகைம நி(த்தில் முட்களுடன் அழகு கூடி) பந்து கேபான் அழகு( உயிரி)ாக �மக்குத் செதரியும் .

இதன் அழகு விந்கைத)ான உடல் அகைமப்பு �மக்கு ஆச்-ரி)த்கைதத் தருகி(து.
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10.க�ல் ஆமை�கள்

உலகில் சுமார் 275  ஆகைம வகைககள் உள்ளன .  இகைவ நிலம் ,  நீர்,  நீர் -  நிலம் கேபான் அழகு(

இடங்களில் வாழ்கின் அழகு(ன.  இவற்றில் 7  இனங்கள் கடலில் வாழ்கின் அழகு(ன .  கடலில் வாழ்வதால்

இதகைனக் கடல் ஆகைமகள் (Port Blair) Sea  Turtle)  என  அகைழக்கப்படுகின் அழகு(ன.  கடலில் வாழ்ந்தாலும்

முட்கைட இடுவதற்காக ககைரக்கு வருகின் அழகு(ன .  கடல் ஆகைமகளில் சில  150  ஆண்டுகள் வகைர

உயிர் வாழும்.

ஆகைமகள் சுமார் 245  மில்லி)ன் அழகு ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுகேப கேதான் அழகுறி விட்டன .

கைடகேனா-ர் கேதான் அழகுறுவதற்கு முன் அழகுகேப ஆகைமகள் இருந்தன .  ஆகைமகளுக்கு பற்கள் கிகைட)ாது .

தாகைடகே) அலகாக  மாறியுள்ளது .  ஆகைமக்கு செபாதுவாக  நீண்ட  ஆயுள் உண்டு .  இதற்கு

காரணம் அதன் அழகு இத)ம் நிதானமாகத் துடிப்பகேத .  கடலில் வாழும் ஆகைமகளுக்கு அதன் அழகு

கால்ககேள துடுப்பாக அகைமந்துள்ளது.

அந்தமான் அழகு தீவுகளில் கடல் ஆகைமகள் உள்ளன .  குறிப்பாக  திக்லிபூர் தீவில் உள்ள

காலிப்பூர் கடற்ககைர ராஸ் தீவு ,  ஸ்மித் தீவுகளில் கடல் ஆகைமககைளக் காணலாம் .  சூரி)ன் அழகு

மகை(ந்த பி(கு ஆகைமகள் முட்கைட இடுவதற்காக கடற்ககைரக்கு வந்து செ-ல்கின் அழகு(ன . அதுதவிர

அந்தமானில் உள்ள  லிட்டில் அந்தமான் அழகு மற்றும் கேவறு சில  இடங்களிலும் முட்கைட

இடுவதற்காக ஆகைமகள் கடற்ககைரக்கு வருகின் அழகு(ன .  ஒவ்செவாரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட அகேத

இடத்திற்கு முட்கைட இட வரும் அதி-)க் குணம் செகாண்டுள்ளது . இகைவ முட்கைட இட வரும்

இடங்ககைள அந்தமான் அழகு ஆராய்ச்சி)ாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
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கபராமை�

ஏழுவரி ஆகைம, ஓங்கல் ஆகைம மற்றும் கேதால் முதுகு ஆகைம (Port Blair) Leather Back Turtle) என

பல செப)ர்கள் இந்த ஆகைமக்கு உண்டு .  கடலில் வாழக்கூடி) ஆகைமகளில் மிகப் செபரி)து

கேபராகைம)ாகும். இது 3 முதல் 6 அடி நீளம் வகைர வளர்ச்சி)கைடயும். உடல் எகைட)ானது 250

– 700 கிகேலா வகைர இருக்கும். இந்த ஆகைமயின் அழகு கேமல் ஓடு செமன் அழகுகைம)ான எலும்பால் ஆனது .

-ாம்பல் கலந்த பழுப்பு நி(மும் , அதன் அழகு மீது செவள்கைளப் புள்ளிகளும் உள்ளன . செபண் ஆகைம

மகைலக்காலத்தில் ககைரக்கு வந்து ,  ஒரு மீட்டர் ஆழத்தில் குழி கேதாண்டி அதில் 80  –  100

முட்கைடககைள இடும்.  இது கடலில் மணிக்கு 2 – 10 கி.மீ.  கேவகத்தில் நீந்திச் செ-ல்லும் .  கடலில்

4,200 அடி ஆழம் வகைர நீந்திச் செ-ல்லும். சுமார் 30 முதல் 100 ஆண்டுகள் வகைர உயிர் வாழும்.

இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் செடர்கேமாசிலிஸ் கேகாரிசி)ா  (Port Blair) Dermochelys  coriacea)  என் அழகுபதாகும்.

இந்த  ஆகைமகளின் அழகு முட்கைடககைள மனிதர்கள் கே-கரித்து உண்கின் அழகு(னர் .  கேமலும் இதன் அழகு

இகை(ச்சிக்காக  கேவட்கைட)ாடுகின் அழகு(னர்.  அதனால் இந்த  ஆகைமகள் அழியும் தருவாயில்

உள்ளன.

சிற்றாமை�

இது மிகச் சிறி) கடல் ஆகைம .  இதற்கு தகைல சிறி)தாக இருக்கும் .  இது ஆலிவ் பச்கை-

நி(த்தில் (Port Blair) Olive  Coloured)  இருப்பதால் ஆலிவ் ரிட்கேல ஆகைம (Port Blair) Olive  Ridley  Turtle)  எனப்
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செப)ரிடப்பட்டது.  இது இத)  வடிவம் செகாண்டுள்ளது .  செபண் ஆகைமகை) இடுலி என் அழகுபர் .

தகைல முக்கேகாண வடிவத்தில் இருக்கும் .  இந்த ஆகைம 2  அடி நீளம் வகைர வளரும் .  ஆணும்,

செபண்ணும் ஒகேர அளவுகைட)து. எகைட 25 – 50 கிகேலா வகைர இருக்கும்.

இந்த  ஆகைமயின் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் செலபிகேடாசிலிஸ் ஒலிவாசி)ா  (Port Blair) Lepidochelys

olivacea) என் அழகுபதாகும். கடலில் 22 –55 மீட்டர் ஆழத்தில் நீந்திச் செ-ல்கி(து. 50 ஆண்டுகள் வகைர

உயிர் வாழ்கி(து .  ஒகேர -ம)த்தில் 40 – 125  முட்கைடககைள இடுகின் அழகு(ன .  �ண்டுகள்,  மீன் அழகுகள்,

இ(ால்கள் கேபான் அழகு(வற்கை( பிடித்து உண்கி(து .  இது குகை(ந்து வரும் விலங்குகள் பட்டி)லில்

இடம் பிடித்துள்ளது.

அளுங்காமை�

அளுங்காகைமதான் அழகு (Port Blair) Hawksbill  Turtle)  கடல் ஆகைமகளிகேலகே) மிக அழகானது .  இதன் அழகு

ஓடு பழுப்பு நி(த்தில் ,  மஞ்-ள் புள்ளிககைளக் செகாண்டுள்ளது .  ப(கைவ அல்லது பருந்தின் அழகு

அலகு கேபால் அகைமந்திருப்பது இதற்கு தனிச்சி(ப்பு . உடல் தட்கைட)ாகவும், ஓட்டின் அழகு விளிம்பு

ரம்பம் கேபாலவும் இருக்கும் .  கடல் நீரின் அழகு செவப்பநிகைலக்கு ஏற்ப ஆகைமயின் அழகு நி(ம் மாறும் .

இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் எரிட்கேமாசிலிஸ் இம்பிரிகேகட்டா  (Port Blair) Eretmochelys  imbricate)

என் அழகுபதாகும்.
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பவளப் பாகை(களுக்கு இகைடகே) இதகைனக் காணலாம் .  இது ஒரு மீட்டர் நீளம் வகைர

வளரும். உடல் எகைட 80 கிகேலா வகைர இருக்கும். 90 – 160 வகைர முட்கைடககைள இடும். இதன் அழகு

இகை(ச்சி விஷத்தன் அழகுகைம செகாண்டுள்ளதால் )ாரும் உண்பதில்கைல .  இருப்பினும் இதன் அழகு

அழகான  ஓட்டிற்காக  இகைவ கேவட்கைட)ாடப்படுகின் அழகு(ன .  ஜப்பானில் மட்டும் ஆண்டிற்கு

33,000  கிகேலா ஏற்றுமதி செ-ய்)ப்பட்டது .  1950  முதல் 1992  ஆம் ஆண்டு வகைர மட்டும் 2

மில்லி)ன் அழகு ஆகைமககைள ஜப்பான் அழகு ஏற்றுமதி செ-ய்துள்ளது . 1994 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வணிகம்

செ-ய்வகைத நிறுத்தியுள்ளது. தற்கேபாது இது அழிந்து வரும் பட்டி)லில் உள்ளது.

பச்மைச ஆமை�

பச்கை- ஆகைமகை) (Port Blair) Green Turtle),  பச்கை-க் கடல் ஆகைம என அகைழக்கின் அழகு(னர் .  இதன் அழகு

ஓட்டின் அழகு அடியில் பச்கை- நி( செகாழுப்பு உள்ளதால் இதற்கு பச்கை- ஆகைம என் அழகுகி( செப)ர்

வந்தது. இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் செ-கேலானி)ா கைமடஸ் (Port Blair) Chelonia mydas) ஆகும். இதன் அழகு ஓடு

இத) வடிவமும். ஆலிவ் அல்லது கருப்பு நி(மும் செகாண்டது. ஓடு செகட்டி)ானது.

இது மந்தமான  உயிரினம் ,  தனி)ாக  வாழும்.  5  அடி நீளமும் ,  180  கிகேலா  எகைட

அளவிற்கு வளர்ச்சி அகைடயும் .  மணிக்கு 2.5 – 3 கி.மீ கேவகத்தில் நீந்தும் 2,600 கிகேலா மீட்டர்

தூரம் வகைர ப)ணம் செ-ய்து ,  கடற்ககைரயில் முட்கைட இடும் .  ஒரு -ம)த்தில் 100  முட்கைடகள்
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வகைர இடும் .  இதகைன இகை(ச்சிக்காக  கேவட்கைட)ாடுகி(ார்கள் .  மீனவர்களின் அழகு வகைலயில்

சிக்கியும் இ(க்கின் அழகு(ன. தற்கேபாது அழிந்து வரும் இனமாக உள்ளது.

வெபருந்தமைலக் க�லாமை�

இந்த ஆகைமயின் அழகு தகைல செபரி)தாக இருக்கும். ஆககேவதான் அழகு இகைத செபருந்தகைலக் கடல்

ஆகைம (Port Blair) Loggerhead Sea Turtle)  என் அழகுகின் அழகு(னர்.  இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் கேகரீட்டா கேகரீட்டா

(Port Blair) Caretta  caretta)  என் அழகுபதாகும்.  இதற்கு உறுதி)ான தாகைட இருக்கி(து .  ஆகைமயின் அழகு ஓடானது

மஞ்-ள் முதல் பருப்பு நி(ம் கலந்தது .  ஓடு மிகவும் செகட்டி)ானது.  அதாவது உலகில் வாழும்

ஆகைமகளில் மிக  கடினமான  ஓடு செகாண்ட  இரண்டாவது ஆகைம என் அழகுகி(  சி(ப்பு இதற்கு

உண்டு.  இந்த ஆகைம 2 – 5 அடி நீளமும்,   70 – 100 கிகேலா எகைட வகைர வளர்ச்சி அகைடயும் .

ஒகேர -ம)த்தில் 60  முதல் 200  முட்கைடககைள இடும் .  இதன் அழகு -ரா-ரி ஆயுட்காலம் 67

ஆண்டுகளாகும்.

தட்மை� முதுகு ஆமை�

இந்த ஆகைமயின் அழகு ஓடு தட்கைட)ாக இருப்பதால் இதற்கு தட்கைட முதுகு ஆகைம (Port Blair) Flatback

Turtle)  என் அழகுறு செப)ர் .  இதன் அழகு விலங்கி)ல் �ாட்டடர் செடப்ரஸ்-ஸ் (Port Blair) Natator  depressus)

என் அழகுபதாகும். இது 76 – 96 கிகேலா எகைட செகாண்டது. ஒரு முகை( 50 முட்கைடககைள இடும். இந்த

ஆகைம ஆஸ்திகேரலி)ாவில் மட்டுகேம வாழ்கி(து.

வெகம்ஸ் ரிட்கல ஆமை�

செகம்ஸ் ரிட்கேல ஆகைம (Port Blair) Kemp’s Ridley Turtle)  என் அழகுபது மிகச் சிறி) கடல் ஆகைம)ாகும் .

இகைவ செமக்சிகேகா வகைளகுடா, அட்லாண்டிகா கடல் பகுதியில் மட்டும் வாழ்கின் அழகு(ன . ரிச்-ர்டு

செகம்ப் (Port Blair) Richard Kemp)  என் அழகுபவரின் அழகு நிகைனவாக  1906  ஆம் ஆண்டில் செகம்ஸ் ரிட்கேல ஆகைம

எனப் செப)ரிடப்பட்டது .  இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் செலப்பிகேடாசிலிஸ் செகம்பி (Port Blair) Lepidochelys
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Kempii)  என் அழகுபதாகும்.  இது 2  அடி நீளமும் ,  45  கிகேலா எகைடயும் செகாண்டது .  இது அழிந்து

வரும் பட்டி)லில் உள்ளது.
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11.அந்த�ான் கிளிகள்

கிளிகள் செபாதுவாக  செவப்பமண்டல  மற்றும் மித  செவப்ப  மண்டலப் பகுதிகளில்

வாழ்கின் அழகு(ன.  உலகில் உள்ள  86  இனங்களில் சுமார் 372  வகைக)ான கிளிகள் உள்ளன .  மிகச்

சிறி)து முதல் செபரி) கிளிகளும் உண்டு. 8 செ-.மீ நீளமும், 10 கிராம்  எகைட செகாண்ட கிளியும்

உண்டு. அது தவிர ஒரு மீட்டர் நீளம் செகாண்ட கிளியும் , 4 கிகேலா எகைட செகாண்ட கிளிகளும்

உள்ளன. ப(க்க முடி)ாத, தத்தி தத்தி செ-ல்லும் கிளியும் உண்டு.

கிளி 50  ஆண்டுகள் வகைர உயிர் வாழும் .  புத்திக் கூர்கைம)ானது.  பயிற்சி செகாடுத்தால்

சில வார்த்கைதககைள அதனால் கேப- முடியும் .  வகைளந்த அழகான அலகும்,  பளீர் வண்ணமும்

செகாண்டிருக்கும்.  இகைவகளால் தனது கேமல் அலகைக மட்டுகேம அகை-க்க முடியும் .  விகைதகள்,

பழங்கள், செகாட்கைடகள், பூ மற்றும் செமாட்டுககைள உண்கின் அழகு(ன . அகேத -ம)த்தில் கி)ா என் அழகு(

கிளி மட்டும் மாமி-ம் தின் அழகுகி(து. இது ஆஸ்திகேரலி)ாவில் வாழ்கி(து.

அந்தமானில் பல்கேவறு வகைக)ான  கிளிகள் வாழ்கின் அழகு(ன .  இருப்பினும் அவற்றில்

இரண்டு அரி) வகைகக் கிளிகள் உள்ளன.

சி&ப்பு �ார்பக கிளி

அசெலக்-ாண்டரி பச்கை-க் கிளி என் அழகுகி( கிளி இனம் உள்ளது. இது மற்( பச்கை- கிளிககைள

விடப் செபரி)து .  ஆககேவ -ாதாரண  கிளிகளில் இருந்து இதகைன கேவறுபடுத்தி காணலாம் .

இதகைன செபரி)  பச்கை-க் கிளி என் அழகுபார்கள் .  கேபரர-ர் அசெலக்-ாண்டர் செபரி)   பச்கை-க்

கிளிககைள பஞ்-ாப் முதல் ஐகேராப்பா  மற்றும் மத்தி)  தகைரக்கடல் பிரகேத-ங்களில் இருந்து

ஏற்றுமதி செ-ய்தார் .  ஆககேவதான் அழகு இந்த செபரி) பச்கை-க் கிளிககைள அசெலக்-ாண்டர் கிளி என

அகைழக்கின் அழகு(னர்.
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இந்த  வகைக செபரி)க் கிளிகளில் இருந்து -ற்று மாறுபட்டு காணப்படும் கிளிதான் அழகு

சிவப்பு மார்பக  கிளி (Port Blair) Red  Brested  Parakeet)  ஆகும்.  இகைவ பரவலாக  காணப்படுகி(து .

இருப்பினும் புவியி)ல் கேவறுபாடுகளின் அழகு காரணமாக  இந்த  இனக் கிளிகளில் பல

கேவறுபாடுகள் உள்ளன. இவற்றின் அழகு மார்புப் பகுதியில் செபரி) அளவில் சிவப்பு நி(ம் உள்ளது .

அதனால் இதகைன எளிதில் அகைட)ாளம் காண முடிகி(து.

முதன் அழகு முதலாக லின் அழகுகேன)ஸ் (Port Blair) Linneaus)  என் அழகுபவர் 1758  ஆம் ஆண்டில் கை-ட்டாகுலா

அசெலக்-ாண்டரி (Port Blair) Psittacula  alexandri)  என் அழகுகி(  அறிவி)ல் செப)கைர இக்கிளிகளுக்குச்

சூட்டினார்.  இந்த அசெலக்-ாண்டரி இனத்தில் தற்கேபாது 8  துகைண இனங்கள் இருக்கின் அழகு(ன .

அதாவது கிகைள இனங்கள் (Port Blair) Subspecies)  உள்ளன.  இந்கேதாகேனசி)ா,  செதன் அழகுகிழக்கு ஆசி)ா ,

இம)மகைல அடிவாரம் ,  ஜாவா ஆகி) பகுதிகளில் பல துகைண இனங்கள் உள்ளன .  அகேத

கேபால் அந்தமான் அழகு தீவில் ஒரு துகைண இனம் உள்ளது .  அது கை-ட்டாகுலா அசெலக்-ாண்ட்ரி

அகேபாட்டி (Port Blair) Psittacula  alexandri  abbotti)  என் அழகுபதாகும்.  இது 1919  ஆம் ஆண்டில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்தக் கிளி)ானது செபரி) பச்கை-க்கிளி கேபான் அழகு(து .  இதன் அழகு மார்பு பகுதியில் மட்டும்

செபரி)ளவில் சிவப்பு நி(ம் உள்ளது .  கழுத்துப்பகுதியில் சிறி) வகைள)ம் காணப்படுகி(து .

சிவப்பு மார்பு பகுதிக்குக் கீகேழ அடர் பச்கை- நி(ம் செகாண்டுள்ளது .  இக்கிளிகை) தூரத்தில்

இருந்து பார்க்கும் கேபாது �மது கேதசி)க் செகாடி கேபால  செதரிகி(து .  அந்தமானில் காந்தி
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பூங்காவில் உள்ள  மிக  உ)ரமான  மரங்களில் இகைவ இருப்பகைதக் காண  முடிந்தது .  கிளி

கத்துவகைதக் கேகட்டு, மரத்கைதப் பார்த்த கேபாதுதான் அழகு இது �ம்ம ஊர் கிளியிலிருந்து கேவறுபட்டு

உள்ளது எனத் செதரி)  வந்தது .  இப்படி பல  அதி-)ங்ககைள �ாம் அந்தமான  தீவுகளில்

காணலாம்.

நீண்� &ாலுமை�ய கிளி

நீண்ட வாலுகைட) கிளிகள் (Port Blair) Long-tailed  parakeet)  அந்தமான் அழகு –  நிக்கேகாபார் தீவுகள் ,

சுமத்ரா,  கேபார்னிகே)ா,  மகேலசி) தீப கற்பம் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகி) பகுதிகளில் பரவலாக

காணப்படுகின் அழகு(ன.  அந்தமான் அழகு தீவுகளில் சிகப்பு மார்பக  கிளிகளுடன் அழகு இகைணந்கேத

காணப்படும்.  இது ஒரு -மூக  ப(கைவ .  மற்(  ப(கைவகளுடன் அழகு கே-ர்ந்கேத வாழ்கி(து .  அகேத

-ம)த்தில் இக்கிளிகள் சிறு கூட்டமாக வாழ்கின் அழகு(ன.

இக்கிளியின் அழகு ப(கைவயி)ல் செப)ர் கை-ட்டாகுலா லாங்கிகாடா  (Port Blair) Psittaculla  longicauda)

என் அழகுபதாகும்.  இதில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  5  துகைண இனங்கள் அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர்

தீவுகளில் வாழ்கின் அழகு(ன .  அவற்றில் ஒன் அழகுறு அந்தமான் அழகு நீண்ட வாலுகைட) கிளி (Port Blair) P.longicauda

tytleri) மற்செ(ான் அழகுறு நிக்கேகாபர் நீண்ட வாலுகைட) கிளி (Port Blair) P.longicauda nicobarica) என் அழகுதாகும்.
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இக்கிளிகளுக்கு மற்( கிளி இனங்ககைள விட வால் நீளமானது . இந்த வாலானது பச்கை-

மற்றும் நீல நி(ம் செகாண்டது. ஆண் கிளியின் அழகு முகம் சிகப்பு , தகைலப்பகுதி கருப்பு நி(மானது .

இது செதாப்பி அணிந்தது கேபால் காட்சி தரும் .  ஆனால்,  செபண் கிளியின் அழகு தகைலப்பகுதியில்

கருப்பு நி(ம் கிகைட)ாது. முகம் செவளிறி) சிகப்பு நி(முகைட)து.

இக்கிளிகள் -துப்பு நிலப்பகுதி ,  எண்செணய் பகைன கேதாட்டங்கள் ,  செதன் அழகுனந்கேதாப்பு,

மற்றும் பூங்காக்கள் ஆகி)  இடங்களில் வாழ்கின் அழகு(ன .  கேமலும் விவ-ாயிகளின் அழகு

கேதாட்டங்களிலும் இவற்கை(க் காணலாம் .  இகைவ செபாதுவாக  300  மீட்டர் உ)ரத்தில்

காணப்படுகின் அழகு(ன.  செபண் கிளி)ானது பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் 2  முதல் 4

முட்கைடககைள இடுகின் அழகு(ன.

வனங்கள் அழிக்கப்படுவதால் இகைவ வாழும் பகுதிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி(து .  -ட்ட

விகேராதமாக, வி)ாபார கே�ாக்கத்திற்காக இகைவ பிடிக்கப்படுகின் அழகு(ன. அதனால் இகைவகளுக்கு

அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகி(து .  இக்கிளிகள் அழி)  வாய்ப்புள்ள  இனமாக  உள்ளன .  ஆககேவ

இந்தி)ாவில் கிளிககைள வளர்ப்பகேதா அல்லது விற்பகைன செ-ய்வகேதா -ட்டப்படி குற்(மாகும்.
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12.யாமைனகள்

அந்தமான் அழகு தீவுகளில் இ)ற்கைக)ாககேவ )ாகைனகள் கிகைட)ாது .  அந்தமான் அழகு தீவுகளில்

மர கேவகைலக்காக இந்தி)ாவில் கே-ானபூர் (Port Blair) Sonepur)  என் அழகுனும் இடத்தில் )ாகைனகள் விகைலக்கு

வாங்கப்பட்டு அங்கு கப்பல்களின் அழகு மூலம் செகாண்டு செ-ல்லப்பட்டன .  )ாகைனககைள கப்பலில்

இருந்து அந்தமான் அழகு தீவுகளில் இ(க்கி) புகைகப்படம் -ாத்தம் ஆகைலயின் அழகு அருங்காட்சி)கத்தில்

கைவக்கப்பட்டுள்ளது. )ாகைனகள் 1906 ஆம் ஆண்டு முதல் அங்கு செகாண்டு செ-ல்லப்பட்டன.

செவட்டப்படும் மரங்ககைளத் தூக்குவதற்காக  )ாகைனகள் ப)ன் அழகுபடுத்தப்பட்டன .  மரம்

செவட்டுவதற்கு எதிராக  செவளிவந்த தீர்ப்பின் அழகு காரணமாக )ாகைனகளுக்கு என -ரணால)ம்

ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இண்�ர்வியூ தீவு

கேபார்ட் பிகைள)ரில் இருந்து 125 கி.மீ. செதாகைலவில் இண்டர்வியூ தீவு (Port Blair) Interview Island)

உள்ளது.  இது வடக்கு மற்றும் மத்தி)  அந்தமான் அழகு மாவட்டத்தின் அழகு நிர்வாக  எல்கைலயில்

அகைமந்துள்ளது.  இது 99  -துர கி.மீ.  பரப்பளவு செகாண்டது .  கடல் மட்டத்தில் இருந்து 113

மீட்டர் உ)ரம் செகாண்டது .  இத்தீவில் கேவகைல செ-ய்வதற்காக  )ாகைனகள் செகாண்டு

வரப்பட்டன.  தற்கேபாது அகைவகளுக்கு கேவகைல செகாடுக்கப்படுவதில்கைல .  இங்கு 70  –  100

வகைரயிலான )ாகைனகள் உள்ளன.

இத்தீவில் 1985  ஆம் ஆண்டில் வனவிலங்கு -ரணால)ம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது .  1997

ஆம் ஆண்டு முதல் இத்தீவிற்கு சுற்றுலாப் ப)ணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின் அழகு(னர் .  ப(கைவகள்,

விலங்குகள் ஆகி)கைவ இத்தீவில் அதிகம் உள்ளன .  அகைதக் காண  சுற்றுலாப் ப)ணிகள்

இத்தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு வருகின் அழகு(னர்.
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இத்தீவில் உள்ள  கலங்ககைர விளக்கம் மனிதர்களால் இ)க்கப்படுகி(து .  2011  ஆம்

ஆண்டு எடுத்த மக்கள் செதாகைகயின் அழகு அடிப்பகைடயில் இங்கு 16 கேபர் மட்டுகேம வசிக்கின் அழகு(னர் .

கடற்ககைரகை)க் கண்காணிக்க கேபாலீஸார் நி)மிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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13.ப&ளப் பாமைறகள்

பவளம் என் அழகுனும் உயிரினம் கடலில் வாழ்கின் அழகு(து . இந்த உயிரினத்திற்கு பாலிப் (Port Blair) Polyp)

என் அழகுறு செப)ர் .  இது செமன் அழகுகைம)ானது மற்றும் ஒளி ஊடுருவும் தன் அழகுகைம செகாண்டது .  இதற்கு

வாயும், உணர்வுக் செகாம்புகளும் உண்டு. உணர்வுக் செகாம்புகளின் அழகு மூலம் நுண்ணி) மிதகைவத்

தாவரங்ககைள பிடித்து உண்ணும் .  ஆபத்து ஏற்படும்கேபாது உணர்வுக் செகாம்புகள் உள்கேள

இழுத்துக் செகாள்ளும். இந்த உயிரினங்கள் சுண்ணாம்பு கூட்டின் அழகு மீது ஒட்டிக் செகாண்டிருக்கும் .

இவற்(ால் இடம் விட்டு இடம் �கர முடி)ாது .  இகைவ குழியுடலிகள் வகுப்கைபச் கே-ர்ந்தகைவ

ஆகும்.

இந்த  உயிரினங்கள் சுண்ணாம்புப் செபாருகைள சுரக்கின் அழகு(ன .  அகைவ படிந்து

பவளப்பாகை(களாக  (Port Blair) Coral  Reefs)  உருவாகின் அழகு(ன.  ஆயிரக்கணக்கான  பவள  உயிரிகளின் அழகு

செதாடர் �டவடிக்கைக)ால் பவளப்பாகை(கள் கேதான் அழகுறுகின் அழகு(ன .  இதற்கு பல லட்-க் கணக்கான

ஆண்டுகள் ஆகின் அழகு(ன .  பவளப் பாகை(கள் மஞ்-ள் ,  பழுப்பு,  பச்கை-,  கருஞ்சிவப்பு என பல

வண்ணங்களில் காணப்படுகின் அழகு(ன .  பல்கேவறு கடல்வாழ் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு

பவளப்பாகை(கள் இடமளிக்கின் அழகு(ன .  25  -தவீதமான  உ)ரினங்கள் பவளப்பாகை(ககைளச்

-ார்ந்கேத வாழ்கின் அழகு(ன .  ஆககேவதான் அழகு பவளப்பாகை(ககைள கடலின் அழகு மகைழக்காடுகள் என

அகைழக்கின் அழகு(னர்.

பவளப்பாகை(கள் அகைனத்துக் கடலிலும் வளர்வதில்கைல .  அகைவ வளர்வதற்கு

குறிப்பிட்ட செவப்பநிகைல,  ஈரப்பதம் கேதகைவ .  அகைலகள் இல்லாத கடல் மற்றும் சூரி) ஒளி

�ன் அழகுகு ஊடுருவக் கூடி) பகுதிகளில் மட்டுகேம பவளப்பாகை(கள் உருவாகின் அழகு(ன .  அந்தமான் அழகு

தீவுகளில் அதிகளவில் பவளப்பாகை(ககைளக் காணலாம்.
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&மைககள்

பவளப்பாகை(களில் பல்கேவறு வகைககள் உள்ளன .  அவற்றிற்கு அகைமப்பு மற்றும்

கேதாற்(த்தின் அழகு அடிப்பகைடயில் செப)ரிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் விரல் பவளம், தட்டு பவளம்,

காளான் அழகு பவளம்,  மான் அழகு செகாம்பு பவளம் ,  மூகைளப்பவளம் என் அழகுபகைவ முக்கி) வகைககளாகும் .

கேமலும் நீலக் கேகாரல் ,  சிவப்புக் கேகாரல்,  ப)ர் கேகாரல்,  செஹல்செமட் கேகாரல்,  மார்பிள் கேகாரல்,

கேபால்டர் கேகாரல் கேபான் அழகு(கைவயும் உள்ளன.

விரல் பவளம் என் அழகுபது கைகவிரல் கேபான் அழகு( அகைமப்பு செகாண்டது .  தட்டு பவளம் (Port Blair) Plate

coral)  என் அழகுபது பல தட்டுகள் கேபால் இருக்கும் .  காளான் அழகு பவளம் என் அழகுபது காளான் அழகு (Port Blair) Mushroom)

வடிகைவக் செகாண்டது .  மான் அழகு செகாம்பு (Port Blair) Staghorn)  பவளம் என் அழகுபது பல  கிகைளககைளக்

செகாண்டது.  பார்ப்பதற்கு மானின் அழகு செகாம்பு கேபான் அழகு( வடிவத்தில் செதரியும் .  இகைவ உகைடந்தால்

கூட  மீண்டும் கிகைள விட்கேட வளரும் .  மூகைளப் பவளம் (Port Blair) Brain  coral)  மிக  அழகானது.

ஆச்-ரி)மான  வடிவம் செகாண்டது .  பார்ப்பதற்கு மனிதனின் அழகு மூகைள கேபான் அழகு(

கேதாற்(முகைட)து.  மூகைளயில் காணப்படும் பள்ளங்ககைளப் கேபாலகேவ இவற்றில் பல

பள்ளங்கள் உள்ளன. இது மனிதனின் அழகு தகைல அளவு வளர்வதற்கு 20 ஆண்டுகள் ஆகும்.
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இது கேபான் அழகு( பவளப் பாகை(ககைள �ார்த்கேப தீவு ,  கேஹவ்லாக் தீவு கேபான் அழகு( தீவுகளில்

காணலாம். கடலுக்கு அடியில் அற்புத சிற்பங்களாகத் செதரியும் . இதன் அழகு ஊகேட வண்ண மீன் அழகுகள்

நீந்திச் செ-ல்வகைதக் காணலாம் .  கண்ணாடி அடித்தளம் செகாண்ட படகில் ப)ணம் செ-ல்லும்

கேபாது இவற்கை(க் கண்டு மகிழலாம்.
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14.அமைலயாத்திக் காடுகள்.

அகைல)ாத்திக் காடுககைள ஆங்கிலத்தில் மாங்குகேராவ் காடுகள் (Port Blair) Mangrove  forest)

என் அழகுகின் அழகு(னர்.  இந்த  வகைகக் காடுகளில் சுமார் 80 க்கும் கேமற்பட்ட  இனங்கள் உள்ளன .

இத்தாவரங்ககைள அகைல)ாத்தித் தாவரங்கள் அல்லது கண்டல் தாவரங்கள் எனவும்

அகைழக்கின் அழகு(னர்.  கடற்கைர ஓரங்களிலும் ,  -துப்பு நிலங்களிலும் அகைல)ாத்தித் தாவரங்கள்

வளர்கின் அழகு(ன.

கடலும், நிலமும் கே-ருகின் அழகு( பகுதியில் கே-று உண்டாவதுண்டு. இந்த கே-ற்றுப் பகுதியில்

சில அடி உ)ரத்திற்கு நீர் நிகை(ந்து இருக்கும் .  இங்கு உள்ள நீரில் உப்பு கலந்திருக்கும் .  இந்த

வித்தி)ா-மான  சூழ்நிகைலயில் அகைல)ாத்தித் தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் வளர்கின் அழகு(ன .

இத்தாவரங்கள் உள்வரும் கடல் அகைலகை)த் தடுத்து திருப்பி அனுப்புகின் அழகு(ன .  ஆககேவதான் அழகு

இங்கு வளர்ந்துள்ள தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் நிகை(ந்த இடத்கைத அகைல)ாத்திக் காடு என

அகைழக்கப்படுகி(து.

அகைல)ாத்திக் காடுகளில் சில செ-டிகள் முதல் 60  மீட்டர் உ)ர் வகைர வளரக் கூடி)

மரங்களும் உள்ளன. இவற்றின் அழகு கேவர்கள் நீருக்கு கேமகேல செதரியும் . மரங்கள் -ாய்ந்து விடாமல்

முட்டுக் செகாடுப்பது கேபால் கேவர்கள் தாங்கி நிற்கின் அழகு(ன .  இதனால் மண் அரிப்பு

தடுக்கப்படுகி(து.  கடல் அகைலயின் அழகு கேவகத்கைதக் கட்டுப்படுத்துகி(து .  பு)ல் மற்றும்

சுனாமியினால் ஏற்படும் அகைலகை)த் தடுக்கக் கூடி)  வகைகயில் அகைல)ாத்திக் காடுகள்

அகைமந்துள்ளன.

அகைல)ாத்திக் காடுகளில் மிக  செமதுவாக  �கரும் ஆறுகள் உள்ளன .  கடல் நீர்

காடுகளினுள் புகும்கேபாது அகைல)ாத்திக் காடுகள் அதகைனத் தடுக்கும் கேபாது சிறி) �கரும் நீர்

நிகைல உருவாகி(து.  அதன் அழகு வழி)ாக படகுச் -வாரி செ-ய்கின் அழகு(னர் .  உலகளவில் மிகப்செபரி)
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அகைல)ாத்திக்காடு சுந்தரவனத்தில் உள்ளது .  அதற்கு அடுத்தப்படி)ாக தமிழ்�ாட்டில் உள்ள

பிச்-ாவரம் என் அழகு(  ஊரில் உள்ள  அகைல)ாத்திக் காடாகும் .  இகேத கேபால் தமிழ்�ாட்டில்

கேகாடி)க்ககைர அடுத்துள்ள  முத்துப்கேபட்கைடயிலும் அகைல)ாத்திக் காடுகள் உள்ளன .

அந்தமான் அழகு தீவுகளிலும் -துப்பு நிலக்காடுகள் உள்ளன .  கடற்ககைரகை) ஒட்டி)  பகுதிகளில்

அகைல)ாத்திக்காடுகள் உள்ளன. அந்தமான் அழகு தீவில் சுமார் 671 -துர கிகேலா மீட்டர் பரப்பளவில்

அகைல)ாத்திக் காடுகள் இருக்கின் அழகு(ன .  இந்த  அகைல)ாத்திக் காடுகள் பல்கேவறு தீவுகளில்

அகைமந்துள்ளன.

நிபா பமைன

நிபா  (Port Blair) Nipa)  எனப்படும் மரமானது பகைனக் குடும்பத்கைதச் கே-ர்ந்தது .  பகைனக்

குடும்பத்தில் சுமார் 210 கேபரினங்களும், 2500 சிற்றினங்களும் உலகளவில் உள்ளன. இவற்றில்

சுமார் 25 கேபரினங்களும், 225 சிற்றினங்கள் மட்டும் இந்தி)ாவில் உள்ளன. குறிப்பாக பகைனக்

குடும்பத்தில் நிபா என் அழகுனும் பகைன மட்டுகேம -துப்பு நிலத்தில் வளர்கி(து .  இது மாங்குகேராவ்

காடுகளில் மட்டுகேம வாழ்கி(து .  ஆககேவ இதகைன மாங்குகேராவ் பகைன (Port Blair) Mangrove palm)  என

அகைழக்கின் அழகு(னர். 

நிபா என் அழகுனும் கேபரினத்தில் புருட்டிகேகன் அழகுஸ் (Port Blair) Nypa fruticans) என் அழகுனும் சிற்றினம் மட்டுகேம

உள்ளது.  இது அரிதான பகைன .  அந்தமான் அழகு தீவுகளின் அழகு கடற்ககைர ஓரங்களில் உள்ள -துப்பு
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நிலத்தில் இதகைனக் காணலாம் .  இதன் அழகு மரப்பகுதி கே-ற்றில் புகைதந்துள்ளது .  மிருதுவான

கே-ற்றில் இது காணப்படுகி(து .  இதன் அழகு இகைல கீற்று 30 அடி நீளம் செகாண்டது .  பூக்கள் கே-ற்றுப்

பகுதியிலிருந்து,  தண்ணீருக்கு செவளிகே) வருகின் அழகு(ன .  ஒகேர செகாத்தாக ,  உருண்கைட)ான

பூங்செகாத்தில் பூக்கள் உள்ளன.

இந்த நிபா பகைன)ானது �மது பூமியில் சுமார் 70  மில்லி)ன் அழகு ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுகேப

கேதான் அழகுறி விட்டது .  அதற்கு ஆதாரமாக இதன் அழகு மகரந்தத்தூள் புகைதப்படிவம் கிகைடத்துள்ளது .

இந்த பகைன உப்பு நீரில் வாழும் தன் அழகுகைம செகாண்டது. இதன் அழகு விகைதகள் நீரின் அழகு மூலம் பரவுகி(து.

கடலில் கலக்கும் ஆறுகளின் அழகு மூலம் நிலத்தின் அழகு உள்ளபகுதிக்கும் செ-ன் அழகுறு விட்டது .  அங்கு

�ன் அழகுனீரிலும் இகைவ வளர்கின் அழகு(ன .  மிக செ�ருக்கமாக -துப்புப் பகுதிகளில் வளர்வதால் கடல்

அகைலயின் அழகு சீற்(த்கைதத் தடுக்கி(து.

இந்த பகைனயிலிருந்து பதநீர் எடுக்கின் அழகு(னர் .  இதில் மிக அதிளவில் -ர்க்ககைர உள்ளது .

புளிக்கச் செ-ய்து எத்தனால் த)ாரிக்கி(ார்கள் .  இதன் அழகு கீற்று கூகைர கேம)வும் ,  கூகைடகள்

பின் அழகுனவும் ப)ன் அழகுபடுகி(து .  பதநீகைரக் செகாண்டு இனிப்பு வகைககளும் செ-ய்கின் அழகு(னர் .

பர்மாவில் இதன் அழகு மரக்கட்கைடககைள தண்டவாளத்தின் அழகு குறுக்கு கட்கைட)ாகப்

ப)ன் அழகுபடுத்துகின் அழகு(னர்.
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15.அவெபர்தீன் கடிகாரக்ககாபுரம்

கேபார்ட் பிகேளரின் அழகு கைம)ப்பகுதியில் அசெபர்தீன் அழகு கடிகாரக் கேகாபுரம் (Port Blair) Aberdeen  Clock

Tower) உள்ளது. இதகைன ஒட்டி அசெபர்தீன் அழகு பஜார் எனப்படும் ககைட வீதிகள் பல உள்ளன . இது

மிகப் பழகைம)ான கேகாபுரம். பிரிட்டிஷ்காரர்களால் கட்டப்பட்டது. முதல் உலகப்கேபார் 1914 –

1918  வகைர �கைடப்செபற்(து .  முதல் உலகப் கேபாரின் அழகு கேபாது அந்தமான் அழகு தீகைவப்

பாதுகாப்பதற்காக  பிரிட்டிஷ் ராணுவ  வீரர்களும் ,  இந்தி)  ராணுவ  வீரர்களும் கேபாரில்

ஈடுப்பட்டனர்.  தீகைவப் பாதுகாக்கும் கேபாரில் பலர் உயிரிழந்தனர் .  அவர்களுக்காக  ஒரு

நிகைனவிடத்கைத அசெபர்தீனில் உருவாக்கியுள்ளனர்.

முதலாம் உலக யுத்தம் முடிந்த பி(கு இந்த நிகைனவுச் சின் அழகுனம் கட்டப்பட்டது . இது -துர

வடிவம் செகாண்ட தூபி (Port Blair) Obelish  Shaped)  ஆகும்.  இது 100  ஆண்டுகளாக அங்கு நிமிர்ந்து

நின் அழகுறு செகாண்டிருக்கி(து. இந்த ஸ்தூபி முதலாம் உலக்ப்கேபாரின் அழகு நிகைனவுச் சின் அழகுனமாகும் . இது
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அடர்ந்த மஞ்-ள் நி(ம் செகாண்டது .  இதன் அழகு கேமல்பு( உச்சியின் அழகு �ான் அழகுகு பு(மும் கடிகாரங்கள்

உள்ளன.

அசெபர்தீன் அழகு பஜாரில் இது ஒரு கலங்ககைர விளக்கம் கேபால் செதரிகி(து .

கேபாக்குவரத்திற்கும் உதவுகி(து .  கே�ரத்கைத எளிதில் காண  உதவுகி(து .  இரவு கே�ரத்தில்

வண்ண ஒளி விளக்கால் இந்த கேகாபுரம் பிரகா-மாக ஒளிர்கி(து .  இது தற்கேபாது ஒரு முக்கி)

இடமாகும்.  இதகைனச் சுற்றி பல  ககைடகள் உள்ளன .  அருகில் ATM  மற்றும் கட்டசெபாமமன் அழகு

என் அழகுனும் தமிழ்�ாட்கைடச் கே-ர்ந்த  கேஹாட்டலும் இருக்கி(து .  இது ஒருவர் எப்படி செ-ல்ல

கேவண்டும் என் அழகுபகைதக் கூறுவதற்கு உதவும் ஒரு அகைட)ாளக் குறியீடாக அசெபர்தீன் அழகு கடிகாரக்

கேகாபுரம் உள்ளது. இது முக்கி)மான இடமாக (Port Blair) Land mark) கேபார்ட் பிகேளரில் கருதப்படுகி(து.
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16.வெ�ரினா பார்க்

கேபார்ட் பிகேளரில் ராஜீவ் காந்தி �கர் பகுதியில் செமரினா  (Port Blair) Marina  park)  உள்ளது.

அசெபர்தீன் அழகு கடிகார  கேகாபுரத்திலிருந்து 300  மீட்டர் செதாகைலவில் அகைமக்கப்பட்டுள்ளது .

ஒருவர் 10 நிமிடத்தில் �டந்து செ-ன் அழகுறு விடலாம். மாகைலப் செபாழுதில் பூங்காவில் குழந்கைதகள்

விகைள)ாடிக் செகாண்டிருப்பகைதக் காணலாம் .  இது ஒரு செபாழுது கேபாக்கு இடம் .  மாகைலயில்

குளிர்ச்சி)ான  கடற்காற்று வீசும் .  செபரி)வர்கள் தங்களுகைட)  குடும்பத்துடன் அழகு அங்கேக

கூடுகின் அழகு(னர். குழந்கைதகள் விகைள)ாடுவதற்கு பல்கேவறு விகைள)ாட்டுச் -ாதனங்கள் உள்ளன.

கடற்ககைரகை) ஒட்டி செபரி)  மதில் சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது .  அதனால் கடற்ககைர

அசுத்தம் செ-ய்)ப்படாத இடமாக உள்ளது. குடும்பத்துடன் அழகு அமர்வதற்கு பல்கேவறு இடங்களில்

இருக்கைககள் உள்ளன .  மதில் சுவரில் அமர்வதற்கு ஏற்ப வ-தி)ாக கட்டியுள்ளனர் .  இது ஒரு

செபாழுதுப் கேபாக்கு பூங்காவாக  இருந்த  கேபாதிலும் ,  முக்கி)மான  பிக்னிக் இடமாகவும்

உள்ளது.  உள்ளூர் மக்ககைளத் தவிர  செவளி�ாடுகளில் இருந்தும் ,  இந்தி)ாவின் அழகு பல்கேவறு

பகுதியில் இருந்து வந்த சுற்றுலாப் ப)ணிகளும் இங்கு ஓய்செவடுக்கி(ார்கள்.

69



பூங்காவில் கே�தாஜி சுபாஷ் -ந்திர  கேபாஸின் அழகு சிகைல நிறுவப்பட்டுள்ளது .  இந்தப்

பூங்காவில் பழகைம)ான இரண்டு பீரங்கிகள் கைவக்கப்பட்டுள்ளன .  இந்தி) ராணுவத்திற்காக

முதன் அழகு முதலில் விஜந்தா  (Port Blair) Vijanta)  என் அழகுனும் பீரங்கி 1963  –  65  ஆம் ஆண்டுகளில்

த)ாரிக்கப்பட்டது.  அதில் ஒன் அழகுறு காட்சிக்காக இங்கு கைவக்கப்பட்டுள்ளது .  இது 39 டன் அழகு எகைட

செகாண்டது. கேமலும் மணிக்கு 50 கி.மீ கேவகத்தில் ப)ணிக்கும்.

I Love India

செமரினா பூங்காவிற்கு எதிரில் அந்தமான் அழகு கவர்னர் மாளிகைக உள்ளது .  இது வரலாற்றுச்

சி(ப்பு மிக்கது. இதகைன ராஜ் நிவாஸ் (Port Blair) Raj Niwas) என அகைழக்கின் அழகு(னர். மகைல)டிவாரத்தில் 3

ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த  மாளிகைக கட்டப்பட்டுள்ளது .  கவர்னர் மாளிகைக 1870  ஆம்

ஆண்டில் ஆங்கிகேல) அரசினால் கட்டி முடிக்கப்பட்டது .  இங்கு பசுகைம)ான புல் செவளியும் ,

அழகான மலர்த் கேதாட்டமும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகி(து .  கவர்னர் மாளிகைகயின் அழகு பின் அழகுபு(ம்

பசுகைம)ான  புல்செவளி அகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  இதன் அழகு கைம)த்தில் இந்தி)ாவின் அழகு

வகைரபடத்கைத உருவாக்கி உள்ளனர் .  பல்கேவறு வண்ணத்துடன் அழகு மாநிலங்களும்

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தி)ாவின் அழகு கைம)த்தில் அகே-ாக -க்கரமும் இடம் செபற்றுள்ளது.
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இந்த வகைரபடத்தின் அழகு கேமல் பகுதியில் I  LOVE  INDIA  என் அழகுறு செவள்கைள எழுத்துகளால்

எழுதப்பட்டுள்ளது.  அகேத கேபால் வகைரபடத்தின் அழகு கீழ் பகுதியில் கேமரா கேதஷ் பாரத் என இந்தி

செமாழியிலும் எழுதியுள்ளனர் .  செமரினா  பார்க்கைக ஒட்டியுள்ள  -ாகைலக்கு கேமல்பு(ம் இந்த

வகைரபடம் உள்ளது .  செமரினா  பார்க்கில் இருந்து இந்த  வகைரப்படத்கைதக் காணலாம் .

அற்புதமான இந்த அழகி) காட்சி காண்கேபாகைர கவர்ந்திழுக்கி(து.

கபாலீஸ் இமைசக்குழு

செமரினா  பூங்காவிற்கு �ாம் -னி மற்றும் ஞாயிறு மாகைல 5  மணிக்குச் செ-ன் அழகு(ால்

கேபாலீஸ் கேபண்ட் (Port Blair) Police Band) மற்றும் கேபாலீஸ் கேகளிக்கைக குழு -ார்பாக �டத்தப்படும் இகை-

மாகைலகை)க் கண்டு ரசிக்கலாம் .  ஒவ்செவாரு வாரமும் -னி மற்றும் ஞாயிறு ஆகி)  இரு

தினங்கள் கேபாலீஸ் குழுவினால் இந்த  நிகழ்ச்சி �டத்தப்படுகி(து .  மக்களிடம் �ல்லு(கைவ

வளர்க்கவும், மக்கள் கேபாலீஸூடன் அழகு �ட்பு ரீதி)ாக அணுகலாம் என் அழகுகி( கே�ாக்கத்துடனும் இந்த

நிகழ்ச்சி �டத்தப்படுகி(து .  அது தவிர  பல்கேவறு -மூகப் பிரச்-கைனககைளப் பற்றி)

விழிப்புணர்கைவயும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் ஏற்படுத்துகின் அழகு(னர் .  -மூகப் பிரச்-கைனகள் ,  கேத-

பக்திப் பாடல்கள்,  �ாடகங்கள் மற்றும் இகை- நிகழ்ச்சிகளும் இதில் இடம் செபறுகின் அழகு(ன .  இந்த

நிகழ்ச்சிகள் பார்கைவ)ாளர்ககைள செவகுவாகக் கவர்கி(து.
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நீர் விமைளயாட்டு &ளாகம்

ராஜீவ் காந்தி நீர் விகைள)ாட்டு வளாகம் ஒன் அழகுறு செமரினா பார்க்கில் உள்ளது .  இதன் அழகு

உள்கேள மீன் அழகு அருங்காட்சி)கம் உள்ளது . இதில் பல வகைக)ான மீன் அழகுகள், ஆகைமகள், உள்ளன.

இது ஒரு சுற்றுலாத் தலம் .  பல்கேவறு மீன் அழகுககைளயும் அதன் அழகு வாழ்க்கைககை)யும் காணலாம் .  கடல்

-ார்ந்த கல்விகை) கற்கும் இடமாக இது உள்ளது . குழந்கைதகள் கண்டு மகிழக் கூடி) வகைகயில்

அகைமக்கப்பட்ட  காட்சிக் கூடமாக  இது விளங்குகி(து .  அதுதவிர,  பல்கேவறு நீர்

விகைள)ாட்டுகள் இங்கு உள்ளன.

அவெபர்தீன் ப�குத்துமைற

அசெபர்தீன் அழகு செஜட்டி (Port Blair) Aberdeen  Jetty)  என இதகைன அகைழக்கின் அழகு(னர் .  ராஸ் தீவிற்கும் ,

�ார்த்கேப தீவிற்கும் இங்கிருந்து படகுகள் செ-லுத்தப்படுகின் அழகு(ன .  இது நீர் விகைள)ாட்டு

வளாகத்தின் அழகு ஒரு பகுதி)ாகும். படகில் ப)ணம் செ-ய்வதற்கு டிக்கட் இங்கு வழங்கப்படுகி(து.

டிக்கட்டில் எந்தப் படகில் ப)ணம் செ-ய்) கேவண்டும் என செதளிவாகக் குறிப்பிடப்படுகி(து .

படகு பு(ப்படும் கே�ரமும் அந்த  படகில் ப)ணம் செ-ய்பவர்களின் அழகு செப)ரும்

அறிவிக்கப்படுகி(து.  ப)ணம் செ-ய்பவர்கள் எந்த குழப்பமும் அகைட)ாமல் ப)ணிக்கலாம் .

இங்கு -ரி)ான திட்டமிடல் பின் அழகுபற்(ப்படுகி(து.
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ராஜீவ் சிமைல

அசெபர்தீ்ன் அழகு படகுத்துகை(க்கு அருகில் ராஜீவ் காந்தியின் அழகு சிகைல நிறுவப்பட்டுள்ளது .

பாரம்பரி) நீண்ட தளர்ச்சி)ான -ட்கைட அணிந்தும், கைகயில் மாகைலகை) தூக்கி வீசுவது கேபால்

சிகைல வடிவகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  மக்களுக்கு அன் அழகுகைப வழங்குவதற்கான  அகைட)ாளச்

சின் அழகுனமாக  காட்சி தருகி(து .  இது ஒரு அழகி)  காட்சி)ாகத் செதரிகி(து .  ஏசெனனில் சிகைல

கடலுக்கு கேமகேல வட்டமான கேமகைடயில் அகைமந்துள்ளது .  இதற்கு கீகேழ அழகான மீன் அழகுகள்

நீந்திக் செகாண்டிருக்கின் அழகு(ன. எதிர்பு(த்தில் ராஸ் தீவு பின் அழகுபுலமாக அகைமந்துள்ளது.

சுனாமி நிமைனவி�ம்:

அசெபர்தீன் அழகு படகுத்துகை( பகுதியில் சுனாமி நிகைனவிடம் (Port Blair) Tsunami  Memorial)  உள்ளது.

2004  ஆம் ஆண்டு டி-ம்பர் 26  அன் அழகுறு சுனாமி கேபரகைல தாக்கி)து .  இந்த கேபரகைல 33  அடி

உ)ரம் எழுந்து தாக்கி)து .  இதனால் சுமார் 2,000 கேபர் உயிரிழந்தனர். 40,000 கேபர் வீடுககைள

இழந்தனர் சுமார் 4,000  குழந்கைதகள் அனாகைத)ானார்கள் .  தீவுகளில் புதி)தாகக்

குடிகே)றி)வர்ககேள அதிகம் இ(ந்தனர் .  பல  தகைலமுகை()ாக  வாழ்பவர்களுக்கு பாதிப்பு

குகை(வாககேவ இருந்தது .  இந்த சுனாமி தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்காக ஒரு நிகைனவுச்

சின் அழகுனம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது .  இரவு கே�ரத்தில் விளக்கு ஒளியில் நிகைனவிடம் பிரகா-மாகத்

செதரிகி(து.  செவகு தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் கூட நிகைனவிடம் செதரிகி(து .  இரவு கே�ரத்தில்

இந்த இடத்தில் அமர்ந்து ஓய்வு எடுக்கின் அழகு(னர்.

அபர்தீன் கபார் நிமைனவுச் சின்னம்

செமரினா பூங்காவில் சுனாமி நிகைனவுச் சின் அழகுனத்திற்கு கே�ர் எதிரில் அசெபர்தீன் அழகு கேபார்

நிகைனவுச் சின் அழகுனம் (Port Blair) Memorial  for  the  Battle  of  Aberdeen)  அகைமக்கப்பட்டுள்ளது.  அந்தமான் அழகு

தீகைவ பிரிட்டிஷ்காரர்களால் ஆக்கிரமிப்பு செ-ய்தகேபாது அவர்ககைள எதிர்த்துப் கேபாரிட்டு
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உயிர் நீத்த பழங்குடி இனத்தவருக்காக எழுப்பப்பட்ட நிகைனவுச் சின் அழகுனம் .  அந்தமான் அழகு தீவில்

�டந்த அசெபர்தீன் அழகு கேபார் என் அழகுபது வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளது.

இந்தி)ாவில் ஏற்பட்ட சிப்பாய் புரட்சியின் அழகு காரணமாக அந்தமானில் கைகதிகளுக்காக

சிகை(ச்-ாகைலயும்,  காலனியும் உருவாக்க  ஆங்கிகேல)  அரசு முடிவு செ-ய்தது .  அதன் அழகு

அடிப்பகைடயில் 1858 ஆம் ஆண்டில் கைகதிகளுடன் அழகு அந்தமானில் இ(ங்கினார்கள் . 1857 ஆம்

ஆண்டில் �டந்த  முதல் சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் துத்னாத் திவாரி (Port Blair) Dudhnath  Tewari)

என் அழகுபவரும் கலந்து செகாண்டார் .  அவரின் அழகு கைகதி எண் 276.  அந்தமான் அழகு தீவிற்கு செகாண்டு

செ-ன் அழகு( கைகதிகளில் அவரும் ஒருவராவார்.

ராஸ் தீவில் காலனி அகைமக்கும் கேவகைலககைள கைகதிகள் செ-ய்து வந்தனர் .  அப்கேபாது

துத்னாத் திவாரி மற்றும் 90  கைகதிகளுடன் அழகு 1858  ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் தப்பிச்

செ-ன் அழகு(ார். அவர்களில் திவாரி மட்டும் அந்தமான் அழகு பழங்குடி மக்களால் ஏற்றுக் செகாள்ளப்பட்டு ,

அகைடக்கலம் தரப்பட்டார் .  ராஸ் தீவில் உள்ள  மரங்ககைளயும் ,  வனத்கைதயும் அழிப்பகைத

பழங்குடியினரால் ஏற்றுக் செகாள்ள முடி)வில்கைல . ஆககேவ கேபார் செதாடுக்கத் திட்டமிட்டனர் .
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இதகைன அறிந்த  திவாரி அங்கிருந்து பு(ப்பட்டு ,  காலனியின் அழகு கண்காணிப்பாளர் டாக்டர்

கேஜ.பி.வாக்கர் (Port Blair) J.P.Walker) என் அழகுபவரிடம் �டக்கப் கேபாகும் தாக்குதகைல செதரிவித்தார். அப்கேபாது

திவாரி கைகது செ-ய்)ப்பட்டார்.

பழங்குடி மக்கள் வில், அம்பு, ஈட்டி, கத்தி கேபான் அழகு( ஆயுதங்களுடன் அழகு 1859 ஆம் ஆண்டு

ஏப்ரல  6  மற்றும் 14  ஆகி) தினங்களில் தாக்குதல் செதாடுத்து பலகைரக் செகான் அழகு(னர் .  மீண்டும்

ஒரு யுத்தத்கைத கேம 17 இல் �டத்தினர். பழங்குடிகளில் இரு பிரிவினர் ஒன் அழகுறு கே-ர்ந்து இரண்டு

பகுதிகளில் இருந்து பு(ப்பட்டு அட்லாண்டா முகைனயில் இருந்து அசெபர்தீகைனத் தாக்கினர் .

வில்,  அம்பு,  ஈட்டி,  கத்தி ஆகி)வற்கை(க் செகாண்டு கேபாரில் ஈடுப்பட்டனர் .  படகில் இருந்து

கடலில் குதித்தவர்களில் விலங்கிடப்படாதவர்ககைள மட்டும் செகான் அழகு(னர் .  அகேத -ம)த்தில்

பிரிட்டிஷ் கடற்பகைடயினர் துப்பாக்கி)ால் பழங்குடியினகைரச் சுட்டுக் செகான் அழகு(னர் . இதில் பலர்

இ(ந்தனர்.  பலர் படுகா)ம் அகைடந்தனர் .  அதன் அழகு பின் அழகுனர் பழங்குடியினர் பின் அழகு வாங்கினர் .

மீண்டும் யுத்தம் செ-ய்)வில்கைல .  இந்த அசெபர்தீன் அழகு கேபாரில் இ(ந்த பழங்குடி வீரர்களுக்காக

எழுப்பபட்டதுதான் அழகு இந்த நிகைனவுச் சின் அழகுனம்.

நமை� பயிற்சி

செமரினா  பூங்காவில் மாகைல கே�ரத்தில் �கைடப்பயிற்சி கேமற்செகாள்கி(ார்கள் .  கடலின் அழகு

மீது ஒரு பாலம் ராஜீவ் காந்தி சிகைல வகைர உள்ளது .  இரவில் பாலத்தின் அழகு இருபு(மும் மின் அழகு

விளக்கால் பிரகாசிக்கி(து .  அமர்வதற்கு பல இடங்களில் இருக்கைககள் உள்ளன .  அசெபர்தீன் அழகு

படகுத்துகை(யிலும் இருக்கைககள் உள்ளன. அங்கு குளிர்ந்த காற்று வீசுகி(து. சுனாமி நிகைனவுச்

சின் அழகுனத்தின் அழகு அருகில் செபரி)  திகைரயில் ஆழ்கடல் உயிரினங்கள் மற்றும் ஸ்கூபா  கைடவிங்

நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகிக் செகாண்கேட இருக்கி(து . செமரினா பூங்கா ஒரு அருகைம)ான செபாழுது

கேபாக்கு இடம் என் அழகுபதில் எந்தவித -ந்கேதகமும் கிகைட)ாது.
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17.ராஸ் தீவு

ராஸ் தீவு (Port Blair) Ross Island) செதற்கு அந்தமான் அழகு மாவட்டத்தின் அழகு கீழ் செ-)ல்படுகி(து .  இதகைன

செபாதுவாக  கேராஸ் ஐ)லண்ட் என் அழகுகே( அகைழக்கின் அழகு(னர் .  இது ஒரு சிறி)  தீவு .  தற்கேபாது

முழுவதும் சிகைதந்த நிகைலயிகேலகே) காணப்படுகி(து .  செமரினா பார்க்கிலிருந்தும்,  செ-ல்லுலார்

சிகை(ச் -ாகைலயிலிருந்தும், �ார்த் கேப  தீவிலிருந்தும் இத்தீகைவக் காணலாம் . கேபார்ட் பிகேளரில்

இருந்து 2 கிகேலா மீட்டர் செதாகைலவில் இத்தீவு உள்ளது.

இத்தீவு கடல் மட்டத்திலிருந்து 45 மீட்டர் உ)ரத்தில் உள்ளது . 3.12 -துர கிகேலா மீட்டர்

பரப்பளவு செகாண்டது.  இது இந்தி) வரலாற்றில் மிக முக்கி)மான தீவாகக் கருதப்படுகி(து .

அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர் தீவுக் கூட்டத்தின் அழகு நிர்வாகத் தகைலகைம)கமாக இது செ-)ல்பட்டு

வந்துள்ளது.  இந்தத் தீவுதான் அழகு கேபார்ட் பிகேளகைரப் பாதுகாக்கும் அரணாக உள்ளது . 2004  ஆம்

ஆண்டு ஏற்பட்ட  சுனாமி கேபரகைலககைளத் தடுத்து ,  கேபார்ட் பிகேளரில் செபரும் கே-தம்

ஏற்படாமல் பாதுகாத்தது .  தற்கேபாதும் கேபார்ட் பிகைள)கைர பாதுகாக்கும் ஓர் இ)ற்கைக

அரணாகத் திகழ்ந்து வருகி(து.

ராஸ்

பிரிட்டிஷ் �ாட்கைட கே-ர்ந்த கடல் -ர்கேவ)ர் கேகப்டன் அழகு -ர் கேடனி)ல் ராஸ் (Port Blair) Daniel Ross)

என் அழகுபவர் முதன் அழகு முதலாக இத்தீகைவ -ர்கேவ செ-ய்தார் ஆககேவ இவரின் அழகு நிகைனவாக இத்தீவுக்கு

ராஸ் தீவு எனப் செப)ரிடப்பட்டது .  இந்தி)ாவில் ஏற்பட்ட சிப்பாய் புரட்சியின் அழகு காரணமாக

தீவிரமாகப் கேபாராடி)வர்ககைள கைகதிகளாக 1858 ஆம் ஆண்டில் அந்தமான் அழகு தீவிற்கு அனுப்பி

கைவத்தனர்.  ராஸ் தீவு சிறி)தாக இருந்தாலும் அதில் தண்ணீர் இருந்தது .  ஆககேவ அத்தீவில்

ஆங்கிகேல)ர்கள் கட்டிடங்ககைளக் கட்ட முடிவு செ-ய்தனர்.
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ராஸ் தீவு அடர்ந்த காடாக இருந்தது. கைகதிகளாக வந்தவர்ககைள கைவத்து அத்தீவு சுத்தம்

செ-ய்)ப்பட்டது.  அதுவகைர ஆங்கிகேல)ர்கள் கப்பலிகேலகே) தங்கி இருந்தனர் .  அத்தீவில்

செபரி)  அலுவலகம்,  குடியிருப்பு பகுதி ,  மருத்துவமகைன,  செ-ாகு-ான  மாளிகைககள்,

கேதவால)ம் உள்பட பல கட்டிடங்ககைளக் கட்டினர். செடன் அழகுனிஸ் கைமதானங்ககைள அகைமத்தனர்.

ஆங்கிகேல)ர் தங்குவதற்கு ஏற்( அகைனத்து வ-திககைளயும் செ-ய்த பின் அழகுனர் கைகதிககைள கேவறு

தீவுக்கு மாற்றினர் .  கேமலும் செபரி)  டீ-ல் செஜனகேரட்டர்கள் மூலமாக  மின் அழகு-ார  வ-தியும்

செ-ய்தனர். அதனால் ராஸ் தீவு மட்டும் இரவு கே�ரங்களில் பிரகா-மாக ஒளி வீசி)து.

இத்தீவு ஆங்கிகேல)ரின் அழகு தகைலகைம)கமாக மாற்(ப்பட்டது .  இத்தீவில் அச்-கம் ,  தபால்

நிகைல)ம்,  கேபக்கரி,  நூலகம்,  தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிகைல)ம் என  பல்கேவறு வ-திககைள

ஏற்படுத்தினர்.  செபாழுது கேபாக்கிற்காக  கிளப் வ-திகளும் உருவாக்கப் பட்டது .  அழகி)

கேதாட்டங்களும்,  புல்செவளிகளும் கைகதிகளால் உருவாக்கினர் .  மான் அழகுககைளயும் இத்தீவிற்கு

செகாண்டு வந்தனர்.  ராஸ் தீவு பல்கேவறு வ-திகள் செகாண்ட தீவாக மாறி)து .  பாரீஸ் �கருடன் அழகு

ஒப்பிடும் வகைகயில் வளர்ச்சி கண்டது. ஆககேவ இத்தீகைவ கிழக்கு பாரீஸ் என் அழகுறு அகைழத்தனர்.

இப்படி பல்கேவறு வளர்ச்சி கண்ட இத்தீவிற்கு பல்கேவறு கே-ாதகைனகளும் ஏற்பட்டது .

1940  ஆம் ஆண்டு ஜூன் அழகு 26  அன் அழகுறு ஏற்பட்ட மிகப் செபரி) பூகம்பத்தால் இத்தீவு மிகவும்
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பாதிக்கப்பட்டது.  தீவு இரண்டாகச் சிகைதந்தது .  கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன .  அதன் அழகு

காரணமாக தகைலகைம)கம் கேபார்ட் பிகேளருக்கு மாற்(ப்பட்டது. 

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் அழகு கேபாது ஜப்பான் அழகு அந்தமான் அழகு தீகைவக் கைகப்பற்றி)து .  ராஸ்

தீவில் இருந்த  பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தீகைவ விட்டு செவளிகே)றினர் .  1942  முதல் 1945  வகைர

ஜப்பானின் அழகு கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. ஜப்பான் அழகு �ாட்டினர் இங்கு பல இடங்களில் பங்கர்ககைள

அகைமத்து காவல் காத்தனர் .  அந்த  பங்கர்கள் இன் அழகுறும் ராஸ் தீவில் உள்ளன .  1946  ஆம்

ஆண்டில் மீண்டும் பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டின் அழகு கீழ் வந்தது .  இருப்பினும் மீண்டும் இத்தீவில்

குடிகே)றுவகைதக் கைகவிட்டனர்.

சுற்றுலா

வரலாற்றுச் சி(ப்பு மிக்க  பல  கட்டிட  அகைமப்புகள் ராஸ் தீவில் இருந்தன .  அகைவ

தற்கேபாது சிதிலம் அகைடந்துள்ளன .  80  ஆண்டுகளுக்கு கேமலாக இத்தீவில் ஆங்கிகேல)ர்கள்

வாழ்ந்தனர்.  ஜப்பானி)ர்கள் இத்தீகைவ ஆக்கரமிப்பு செ-ய்த பின் அழகுனர் இது கவனிப்பாறின் அழகுறிக்

கிடந்தது.  இந்தி)ா சுதந்திரம் அகைடந்த பின் அழகுனர் இத்தீகைவ �ன் அழகுகு பராமரித்தனர் .  இருப்பினும்

இங்கு )ாரும் வசிக்கவில்கைல .  இத்தீவு 1979  ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 18  முதல் இந்தி) கடற்

பகைடயின் அழகு கட்டுப்பாட்டிற்குள் செகாண்டு வரப்பட்டது.
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ராஸ் தீகைவப் பராமரித்து தற்கேபாது சுற்றுலா தலமாக கைவத்துள்ளனர் . அபார்தீன் அழகு �ககைர

ஒட்டியுள்ள  ராஜீவ் காந்தி நீர் விகைள)ாட்டு அரங்கத்தின் அழகு அருகில் உள்ள  படகுத்

துகை(யிலிருந்து இத்தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு வரலாம் .  முழுக்க  முழுக்க  கப்பற்பகைடயின் அழகு

கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் இங்கு வரும் சுற்றுலா  ப)ணிகளின் அழகு வருகைக மற்றும்

செவளிகே)ற்(ம் ஆகி)கைவ கண்காணிக்கப்படுகி(து .  விகை-ப் படகில் அங்கு செ-ன் அழகுறு வர ஒரு

�பருக்கு 500  ரூபாய் கட்டணம் வசூல் செ-ய்)ப்படுகி(து .  இரண்டு மணி கே�ரம்

சுற்றிப்பார்க்கலாம்.  பின் அழகுனர் எந்த விகை-ப் படகில் செ-ன் அழகுகே(ாகேமா அகேத விகை-ப் படகில்தான் அழகு

திரும்பி வர கேவண்டும்.

இத்தீவில் சுற்றிப் பார்க்க பல கட்டிடங்கள் உள்ளன .  ஆங்கிகேல)ர்கள் வசித்த கேபாது

அவர்கள் அகைமத்த ககைட வீதி, நீச்-ல் குளம், மாதாக் கேகாயில், இத்தீகைவப் பற்றி) குறிப்புகள்,

வரலாற்றுப் புகைகப்படங்கள் ஆகி)ன  உள்ளன .  மயில்,  மான் அழகு,  மு)ல் ஆகி)வற்கை(க்

காணலாம்.  அங்கு ஆட்கேடாக்களும் உண்டு .  �டக்க  முடி)ாதவர்கள் ஆட்கேடாவில் ஏறி ,

சுற்றிப்பார்க்கலாம்.  இத்தீவில் செதன் அழகுகைன மரங்கள் அதிகம் உள்ளன .  கடற்ககைர ஓரத்தில்

வகைளந்து,  தகைரகை)த் செதாட்டு வளர்ந்த  செதன் அழகுகைன மரங்ககைளக் காணலாம் .  இத்தீவில்

ஆங்கிகேல)ர்களின் அழகு கல்லகை(களும் உள்ளன.

ராஸ் தீவில் பல்கேவறு திகைரப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன .  தமிழ் படங்களுக்கான

படப்பிடிப்புகளும் �டந்துள்ளது .  கடல் என் அழகுனும் திகைரப்படத்தின் அழகு பாடல்கள் மற்றும் சில

காட்சிகளும் எடுத்துள்ளனர் .  அது தவிர காக்க காக்க என் அழகு( திகைரப்படத்தில் வரும் உயிரின் அழகு

உயிகேர என் அழகு( பாடலுக்கான காட்சிகள் முழுவதும் ராஸ் தீவில் மட்டுகேம படமாக்கப்பட்டன.

சுற்றுலாப் ப)ணிககைள இத்தீவிற்கு அனுப்பலாமா  கேவண்டாமா  என் அழகுகி(  உத்தரவு

தினமும் பி(ப்பிக்கப்படுகி(து .  புதன் அழகு கிழகைம விடுமுகை( தினமாகும் .  மற்(  �ாட்களில்

மட்டுகேம இத்தீவிற்கு செ-ல்ல முடியும் .  கடல் செகாந்தளிப்பாக இருந்தால் இத்தீவிற்குச் செ-ல்ல

அனுமதி கிகைட)ாது .  கடல் செகாந்தளிப்பு காரணாமாக  3  �ாட்கள் அத்தீவிற்கு செ-ல்ல
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முடி)ாமல் கேவறு சுற்றுலா இடத்திற்கு செ-ன் அழகுகே(ாம் . விகை-ப் படகில் செ-ல்பவர்ககைள ராஸ் தீவு

பி(கு �ார்த் கேப தீவு ஆகி) இரண்டு இடத்திற்கும் அகைழத்துச் செ-ல்கி(ார்கள்.

கநதாஜி தீவு

இரண்டாம் உலகப் கேபாரின் அழகு கேபாது ஜப்பான் அழகு அந்தமான் அழகு தீகைவக் கைகப்பற்றி)து .

அப்கேபாது ஆங்கிகேல)ர்களிடம் இருந்து அந்தமான் அழகு விடுவிக்கப்படுவதாக  கே�தாஜி

பிரகடனம் செ-ய்தார் .  கே�தாஜி 1943  ஆம் ஆண்டு டி-ம்பர் 30  அன் அழகுறு அந்தமான் அழகு செ-ன் அழகு(ார் .

கேபார்ட் பிகேள)ரில் இந்தி) கேதசி)க் செகாடிகை) கே�தாஜி ஏற்றினார் . அதன் அழகு 75 ஆவது ஆண்டு

தினம் 2018  ஆம் ஆண்டு டி-ம்பர் 30  இல் செகாண்டாடப்பட்டது.  இந்தி)ப் பிரதமர் �கேரந்திர

கேமாடி அந்தமான் அழகு செ-ன் அழகுறு ,  கேதசி)க் செகாடிகை) ஏற்றினார் .  பின் அழகுனர் ராஸ் தீவின் அழகு செப)கைர

மாற்றினார். இத்தீவிற்கு கே�தாஜி சுபாஷ் -ந்திர கேபாஸ் தீவு (Port Blair) Netaji Subash Chandra Bose Island)

எனப் செப)ரிடப்பட்டது .  அந்தமான் அழகு செ-ல்பவர்கள் இனிகேமல் கே�தாஜி தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு

வந்கேதன் அழகு எனக் கூறுவார்கள்.
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18.நார்த் கப தீவு

�ார்த் கேப தீவு (Port Blair) North  Bay  Island)  என் அழகுபது ஒரு சிறி) தீவு .  இது கேபார்ட் பிகேளருக்கு

வடக்குப் பகுதியில் அகைமந்தள்ளது. கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 28 கி.மீ. செதாகைலவில் உள்ளது.

இத்தீகைவ செமரினா  பார்க்கின் அழகு அருகில் உள்ள  படகுத் துகை(யிலிருந்து பார்க்கலாம் .  ராஸ்

தீவுக்கு அருகில் இது உள்ளது . செமரினா படகுத் துகை(யில் இருந்து ராஸ் தீவு பி(கு �ார்த் கேப

தீவிற்கு விகை-ப் படகில் அகைழத்து செ-ல்வார்கள் .  கடல் சீற்(மாக  இருந்தால் ஜங்கிலிகாட்

(Port Blair) Junglighat)  என் அழகுனும் படகுத் துகை(யிலிருந்து 100  கேபருக்கு கேமல் ப)ணம் செ-ய்யும் செபரி)

விகை-ப் படகில் செ-ன் அழகுறு வரலாம். ஒரு �பருக்கு 700 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிப்பார்கள்.

�ார்த் கேப தீவில் மக்கள் )ாரும் குடியிருக்கவில்கைல .  ஆனால் இது மிக  முக்கி)

சுற்றுலாத் தலம் .  இங்கு அழகான கடற்ககைர உள்ளது .  மிக முக்கி) நீர் விகைள)ாட்டுகளுக்கு

(Port Blair) Water  sports  activities)  செப)ர் செபற்(  இடம் .  இத்தீவிற்கு சுற்றுலாப் ப)ணிகள் அதிகம்

வருகின் அழகு(னர்.  நீர் விகைள)ாட்டுகளில் ஏதாவது ஒன் அழகுறில் ஈடுபடவில்கைல என் அழகு(ால் அங்கு

செ-ன் அழகுறு வருவதில் எந்தப் பலனும் கிகைட)ாது.
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கலங்கமைர விளக்கம்

இத்தீவில் ஒரு கலங்ககைர விளக்கம் (Port Blair) Lighthouse)  உள்ளது.  அது 1969  ஆம் ஆண்டில்

நிறுவப்பட்டது.  �மது 20  ரூபாய் கே�ாட்டின் அழகு பின் அழகுபு(ம் உள்ள படத்கைத �ன் அழகுகு கவணித்தால் ,

அதில் தீவும் ,  கலங்ககைர விளக்கமும் இருப்பது செதரியும் .  20  ரூபாய் கே�ாட்டில் காணப்படும்

கலங்ககைர விளக்கம் �ார்த் கேப தீவில் உள்ளதுதான் அழகு. அதுதான் அழகு இத்தீவின் அழகு சி(ப்பம்-மாகும்.

இந்தக் கலங்ககைர விளக்கம் மகைலக் குன் அழகுறின் அழகு மீது அகைமந்துள்ளது .  இதன் அழகு அருகில்

வகைர செ-ல்வதற்கு என சிசெமன் அழகுடால் ஆன -ாகைல உள்ளது .  20  நிமிடத்தில் அங்கு செ-ன் அழகுறு

விடலாம்.  100  அடிக்கு கேமல் உ)ரமானது .  அதன் அழகு உள்கேள படிக்கட்டில் ஏறி ,  உச்சிக்குச்

செ-ல்லலாம் எனக் கூறுவார்கள் .  �ாங்கள் செ-ன் அழகு(  கேபாது பூட்டி கைவத்திருந்தனர் .  இந்தக்

கலங்ககைர விளக்கத்திற்கு சிகப்பு மற்றும் செவள்கைள ஆகி)  இரு வண்ணங்கள்

பூ-ப்பட்டுள்ளன.  பகைழ)  20  ரூபாய் கே�ாட்டுகளில் செதன் அழகுகைன மரங்கள் ,  சூழப்பட்டு அதன் அழகு

�டுகேவ கலங்ககைர விளக்கம் செபாறிக்கப்பட்டிருக்கும் .  கடலில் ப)ணம் செ-ய்யும் கேபாது

ரூபாய் கே�ாட்டில் செதன் அழகுபடும் அகேத காட்சிகை)க் காணலாம் .  அது மட்டும் அல்லாமல் ரூபாய்

கே�ாட்டில் உள்ள காட்சிகை),  உள்ளபடிகே) காண படகின் அழகு மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு

அகைழத்துச் செ-ன் அழகுறு காட்டுபவர்களும் உண்டு.

கலங்ககைர விளக்கத்தின் அழகு மீது கீழிருந்து கேமல் வகைர சிகப்பு மற்றும் செவள்கைள வண்ணம்

சுழல் வடிவில் அடிக்கப்பட்டுள்ளது .  இது செவகு செதாகைலவில் இருந்து பார்த்தாலும் �ன் அழகுகு

செதரிகி(து. கலங்ககைர விளக்கத்தின் அழகு கேமல் கேகாபுரத்தில் நின் அழகுறு கேவடிக்கைக பார்க்கும் வகைகயில்

வட்ட  வடிவில் பாதுகாப்பு வகைள)த்துடன் அழகு கேமகைட உள்ளது .  இங்குள்ள  கலங்ககைர

விளக்கத்திற்கு வடக்கு முகைன கலங்ககைர விளக்கம் (Port Blair) North  point  Lighthouse)  எனப்

செப)ரிட்டுள்ளனர்.
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இந்தி)ாவின் அழகு இருபது ரூபாய் பணத் தாள் வரிகை-யில் மகாத்மா காந்தியின் அழகு படம் இடம்

செபற்(து. இது 1992 இல் இந்தி) ரி-ர்வ் வங்கி மூலம் அறிமுகம் ஆனது . இந்த வரிகை-)ானது

தற்கேபாதும் புழக்கத்தில் உள்ளது .  20  ரூபாய் தாள் 147  X  63  மி.மீ அளவில் உள்ளன .

இத்தாள்கள் சிவப்பு – ஆரஞ்சு நி(த்தால் ஆனகைவ . முன் அழகுபக்கம் மகாத்மாக காந்தி படம் இடம்

செபற்றிருக்கும். பணத்தாளின் அழகு பின் அழகுபக்கம் ஹாரிட் மகைல மற்றும் �ார்த் கேப கலங்ககைர விளக்கம்

ஆகி)கைவ இடம் செபற்றுள்ளன .  இந்த  பணத்தாளிலும் பார்கைவ)ற்(வர்கள் அகைட)ாளம்

காணும் வகைகயில் பிசெரயில் அம்-ம் உள்ளது.

க�ற்கமைர

�ார்த் கேப தீவிற்குச் செ-ன் அழகு(ால் அங்கு பல்கேவறு �டவடிக்கைககளில் ஈடுபடவும் ,

இ)ற்கைககை) கண்டு மகிழவும் 3  மணி கே�ரம் �மக்குத் தருகி(ார்கள் .  அதற்கு பி(கு �ாம்

எந்தப் படகில் செ-ன் அழகுகே(ாகேமா அகேத படகில் திரும்பி விட கேவண்டும் .  மாகைல 3  மணி வகைர

�ாம் அங்கு இருக்கலாம் .  அங்கு பல  ககைடகள் உள்ளன .  தமிழ்�ாட்கைடச் கே-ர்ந்தவர்களின் அழகு

ககைடகளும் உண்டு சிப்பிகளால் கேகார்க்கப்பட்ட  மாகைலகள் ,  செபாருட்கள் ஆகி)கைவ

கிகைடக்கின் அழகு(ன.  அங்கு செதாப்பி விற்பகைன செ-ய்கின் அழகு(னர் .  அங்கு செ-ன் அழகுறு திரும்பும் சுற்றுலா

ப)ணிகள் செபரும்பாலும் அத்செதாப்பிககைள வாங்கி அணிந்து செகாள்கின் அழகு(னர்.
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கடற்ககைர ஓரம் குளிக்கலாம் .  அகைலயின் அழகு சீற்(ம் குகை(வாககேவ உள்ளது .  உகைடந்து

சிகைதந்த  பவளப்பாகை(களின் அழகு துண்டுகள் கடற்ககைரயில் சிதறிக் கிடக்கின் அழகு(ன .  முழங்கால்

ஆழத்தில் சில  பவள  உயிரிககைளக் காண  முடிகி(து .  அது தவிர  மீன் அழகுகள் மற்றும்

�ண்டுககைளயும் காண  முடிகி(து .  இத்தீவின் அழகு ககைரயில் உகைட மாற்றுவதற்கான  வ-தியும்

உண்டு.  டீ,  காபி,  குளிர்பானம்,  இளநீர் மற்றும் உணவு விடுதிகளும் உண்டு .  இக்ககைடககைள

கைவத்திருப்பவர்கள் அகைனவரும் கேபார்ட் பிகேளரில் வாழ்கி(ார்கள் .  காகைலயில் செ-ன் அழகுறு

ககைடகை)த் தி(ந்து கைவத்து, மாகைலயில் வீடு திரும்புகி(ார்கள்.

நீர் விமைளயாட்டுகள்

�ார்த் கேப தீகைவ ஒட்டி)  கடல் பகுதி அகைனவகைரயும் ஈர்க்கக் கூடி)  முக்கி)மான

சுற்றுலாத் தளமாகும் .  இங்கு அகைனத்து விதமான நீர் விகைள)ாட்டுகளும் உள்ளன .  பவளத்

திட்டுகள் (Port Blair) Coral)  அதிகம் நிகை(ந்த பகுதி)ாக இது உள்ளது .  கடற்ககைர முழுவதும் பவளப்

பாகை(களால் நிகை(ந்துள்ளது. அதனால் இத்தீகைவ கேகாரல் தீவு (Port Blair) Coral Island) அதாவது பவளத்

தீவு எனவும் அகைழக்கின் அழகு(னர்.
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இங்கு செ-ன் அழகுறு கே-ருவதற்கு முன் அழகுபாககேவ அங்கு என் அழகுசெனன் அழகுன  நீர் விகைள)ாட்டுகள்

உள்ளன.  அதன் அழகு செ-)ல்பாடுகள் மற்றும் எகைத எகைத காணலாம் என் அழகுபகைத படகிகேலகே)

விளக்குவார்கள்.  ஒவ்செவாரு செ-)ல்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்கு எவ்வளவு கட்டணம்

என் அழகுபகைதயும் கூறுகி(ார்கள் .  �ாம் கடற்ககைரயில் இ(ங்குவதற்கு முன் அழகுபாககேவ டிக்கட் பதிவு

செ-ய்து விடுகி(ார்கள். அதற்குத் தகுந்தாற்கேபால் கேவறு சிறி) விகை- படகிற்கும் �ம்கைம மாற்றி

விடுகி(ார்கள்.  எந்தவித  நீர் விகைள)ாட்டிலும் ஈடுபடவில்கைல என் அழகு(ால் அங்கு செ-ன் அழகு(து

கேவஸ்ட் என் அழகு( மனநிகைல ஏற்பட்டு விடும். இப்பகுதியில் ஸ்கூபா கைடவிங், சீவாக்கிங், கிளாஸ்

கேபாட், ஸ்னார்க்கலிங், டால்பின் அழகு கைரடு எனப் பல விதமான �டவடிக்கைககள் உண்டு.

ஸ்கூபா மை�விங்

ஸ்கூபா கைடவிங் (Port Blair) Scuba Diving) என் அழகுபது நீருக்கடியில் மூழ்குவதாகும் .  நீருக்கு அடியில்

சுவாசிக்க ஏற்( ஒரு மூச்சு எந்திரத்கைத (Port Blair) Secba) முதுகில் மாட்டிக் செகாண்டு நீரில் மூழ்குவகைதக்

குறிக்கி(து.  நீரில் மூழ்குபவர் பிரத்கே)கமான உகைட மற்றும் முதுகில் ஆக்சிஜன் அழகு சிலிண்டகைர

அணிந்து செகாண்டு கடலில் மூழ்குகி(ார்கள் .  இத்துடன் அழகு கால்களில் தவகைளக் கால் கேபான் அழகுறு

ஒரு அகைமப்பும் மாட்டப்படுகி(து .  அதன் அழகு உதவி)ால் எளிதில் நீந்தலாம் .  ஆனால் நீச்-ல்

செதரி)ாதவர்கள் இதில் ஈடுபட முடி)ாது.

உடலில் அதற்செகன  உரி)  உகைட மற்றும் முகமூடி அணிந்து செகாண்டு

பயிற்சி)ாளர்களின் அழகு உதவியுடன் அழகு கடலின் அழகு ஆழம் வகைர செ-ல்லலாம் .  கடலின் அழகு ஆழத்தில்

பல்கேவறு வகைக)ான வண்ண மீன் அழகுககைளக் காணலாம். பவள உயிரிககைளயும் காணலாம். பவள

உயிரிகள் சில சுருங்கி விரிவகைதயும் கண்டு மகிழலாம் .  அணிந்திருக்கும் கண்ணாடி)ானது

நீருக்கு அடியில் உள்ளகைதத் செதளிவாகக் காட்டும். கடலுக்கு அடியில் குகை(ந்த பட்-ம் 25 அடி

ஆழம் வகைர செ-ல்லலாம். இது மீன் அழகுகளுடன் அழகு நீந்தி மகிழும் ஒரு விகைள)ாட்டு.
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ஸ்கூபா கைடவிங்கிற்கு சி(ந்த இடம் அந்தமான் அழகு எனக் கூ(ப்படுகி(து .  �ார்த் கேப தீவு ,

எலிசெபண்ட் தீவு கேபான் அழகு( இடங்கள் ஸ்கூபா கைடவிங்கிற்கு ஏற்( இடம் .  ஸ்கூபா கைடவிங்கில்

30 நிமிடம் ஈடுபடலாம். இதற்கு 4000 ரூபாய் வகைர கட்டணம் செ-லுத்த கேவண்டும்.

ஸீ &ாக்கிங்

நீச்-ல் செதரி)ாதவர்களும் இதில் பங்கு செப(லாம். 7 வ)து 70 வ)து வகைர உள்ளவர் ஸீ

வாக்கில் (Port Blair) Sea walk)  ஈடுபடலாம்.  ஆண்,  செபண் என் அழகு( பாகுபாடு கிகைட)ாது .  மூச்சு விடுதற்கு

ஏற்ப  செபரி)  பலூன் அழகு கேபான் அழகு(  கண்ணாடி)ால் ஆன  செஹல்செமட்கைட அணிந்து செகாள்ள

கேவண்டும்.  இது தண்ணீர் புகாத தகைலக்கவ-மாகும் .  இது 40  கிகேலா எகைட வகைர இருக்கும் .

ஆனால் தண்ணீரின் அழகு உள்கேள செ-ன் அழகுறு விட்டால் எகைட செதரி)ாது .  கேமலும் அதன் அழகு மறுமுகைன

கேமகேல உள்ள செபரி) படகில் இருக்கும் .  அதன் அழகு வழி)ாக சுவாசிப்பதற்கு ஆக்சிஜன் அழகு செ-ன் அழகுறு

வரும்.

செபரி) படகில் உள்ள ஏணி வழி)ாக நீருக்கு அடியில் செ-ல்ல கேவண்டும் .  கடலின் அழகு

தகைர)ானது 20  முதல் 30  அடி ஆழத்தில்தான் அழகு இருக்கும் .  அங்கு நீந்தி செ-ல்லும் மீன் அழகுககைளக்

காணலாம்.  கடலின் அழகு தகைரயில் கால்களால் �டந்து செ-ல்லலாம் .  மீன் அழகுகளுக்கு உணவு

வழங்கலாம்.  பவளப் பாகை(ககைள செதாட்டுப் பார்க்கலாம் .  பயிற்சி)ாளர் ஒருவரும் உடன் அழகு

இருப்பார். 20 நிமிடங்கள் �டந்தப் பின் அழகு ஏணி வழி)ாக திரும்பி விடலாம் .  கடலின் அழகு தகைரயில்

�டந்தகைத புகைகப்படமாகவும் ,  வீடிகே)ாவாகவும் �மக்கு தந்து விடுவார்கள் .  இதற்குக்

கட்டணமாக 2500 – 3000 ரூபாய் வகைர வசூலிக்கி(ார்கள்.

ஸ்னார்கலிங்

ஸ்னார்கலிங் (Port Blair) Snorkeling)  என் அழகுனும் நீர் விகைள)ாட்டில் ஈடுபடுபவர் கடலுக்குள் நீந்த

கேவண்டி)  அவசி)ம் இல்கைல .  இது ஒரு முதல் நிகைல தண்ணீர் -ாக-  விகைள)ாட்டாகும் .

இதற்கு கருப்பு நி(ம் செகாண்ட  மிதகைவ ஜாக்கட்கைட அணிந்து செகாள்ள  கேவண்டும் .
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சுவாசிப்பதற்காக நீர்பரப்பிற்கு கேமல் ,  பிளாஸ்டிக் குழாயும் உண்டு .  வாயில் அகைத கவ்விக்

செகாண்டு, தகைலகை) தூக்காமல் நீந்திக் செகாண்கேட செ-ல்ல கேவண்டும் . கடலின் அழகு அடியில் உள்ள

மீன் அழகுககைளயும்,  பவளப் பாகை(ககைளயும் பார்த்து ரசிக்கலாம் .  நீர் மட்டத்தில் இருந்தபடிகே)

கடல் வாழ் உயிரினங்ககைளக் கண்டு மகிழலாம்.

�ால்பின் மைரடு

டால்பின் அழகு வடிவப் படகில் (Port Blair) Dolphin  Ride)  அதிகேவகமாக ப)ணம் செ-ய்)லாம் .  இதன் அழகு

கைம)த்தில் -க்தி வாய்ந்த  உருப்செபருக்கி உள்ளது .  அது கடலின் அழகு ஆழத்தில் உள்ள

பவளப்பாகை(கள் மற்றும் மீன் அழகுககைள �ம் அருகில் செகாண்டு வந்து காட்டும்.

பனானா மைரடு

மிக கேவகமாக  செ-ல்லக் கூடி) படகின் அழகு பின் அழகுபு(த்தி்ல் வாகைழப் பழ  (Port Blair) Banana)  வடிவ

பலூன் அழகு இகைணக்கப்பட்டுள்ளது .  அதன் அழகு மீது சிலர் அமரலாம் .  படகு கேவகமாகச் செ-ல்லும் .

குறிப்பிட்ட  தூரம் வகைர செ-ன் அழகு( பி(கு படகைகத் திருப்புவார்கள் .  வாகைழப்பழ பலூன் அழகு மீது

அமர்ந்தவர்கள் கடலில் விழுவார்கள். இது ஒரு விகைள)ாட்டு ஆனால் ஆபத்து இல்லாதது.
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கண்ணாடிப் ப�கு ச&ாரி

இப்படகின் அழகு தகைரப்பகுதியில் பல  கண்ணாடிகள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன .  இப்படகைக

கண்ணாடிப் படகு (Port Blair) Glass Bottom Boat)  என் அழகுகி(ார்கள்.  இப்படகில் 10  கேபர் வகைர அமரலாம் .

இக்கண்ணாடி)ானது கடலின் அழகு அடியில் உள்ளவற்கை(ப் செபரிது படுத்தி �மக்குக் காட்டும் .

இச்-வாரியில் பல்கேவறு வடிவம் செகாண்ட  பவளப் பாகை(ககைளக் காணலாம் .  பவளப்

பாகை(களின் அழகு இகைடகே) நீந்திச் செ-ல்லும் பல வண்ணம் செகாண்ட மீன் அழகுககைளயும் காணலாம் .

சுமார் அகைர மணி கே�ரம் படகில் அமர்ந்தபடிகே) கடல்வாழ் உயிரககைளக் காணலாம் .  இந்தக்

கண்ணாடி படகில் ப)ணம் செ-ய்)  �பருக்கு 700  ரூபாய் கட்டணமாக  வசூலிக்கி(ார்கள் .

�ாங்கள் ப)ணம் செ-ய்த படகைக இ)க்கி) இருவரும் தமிழ் �ாட்கைட கே-ர்ந்தவர்கள் என் அழகுபது

மகிழ்ச்சிகை)த் தந்தது. அவர்கள் ஒவ்செவான் அழகு(ாக எங்களிடம் விளக்கி காட்டினார்கள்.
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19.மை&ப்பர் தீவு

கைவப்பர் தீவு (Port Blair) Viper Island) என் அழகுபது அந்தமான் அழகு தீவுகளில் மிகவும் முக்கி)மான தீவாகக்

கருதப்படுகி(து.  இது செதற்கு அந்தமான் அழகு மாவட்டத்தில் உள்ளது .  கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 8

கிகேலா  மீட்டர் செதாகைலவில் வடகேமற்காக  அகைமந்துள்ளது .  இது மிகச் சிறி)  தீவு .  படகின் அழகு

மூலம் இத்தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு வரலாம் .  இது 800  மீட்டர் நீளமும் ,  500  மீட்டர் அகலமும் 34

செஹக்கேடர் பரப்பளவும் செகாண்டது. கடற்ககைர 2.7 கி.மீ நீளத்திற்கு உள்ளது.

இந்தி)  சுதந்திரப் கேபாராட்டம் என் அழகு(ாகேல அந்தமான் அழகு சிகை(ச்-ாகைலகை)ப் பற்றி

கேப-மால் இருக்க முடி)ாது .  அந்தமானில் செ-ல்லுலார் சிகை(ச்-ாகைல கட்டுவதற்கு முன் அழகுகேப

கைவப்பர் தீவில் ஒரு சிகை(ச் -ாகைலகை) ஆங்கிகேல)ர்கள் கட்டினர் .  இதுவும் தனிப்பட்ட

செ-ல்லாககேவ இருந்தது.  சுதந்திரப் கேபாரட்ட வீரர்கள் பல்கேவறு சித்ரவகைதக்கு ஆளானார்கள் .

இந்தச் சிகை(ச் -ாகைலயும் சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் முக்கி)ப் பங்கு வகித்தது.

மை&ப்பர்
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ஆர்ச்-ாபால்ட் பிகேளர் (Port Blair) Archibald Blair)  என் அழகுபவர் 1788 – 89  ஆம் ஆண்டுகளில் -ர்கேவ

செ-ய்வதற்காக  அந்தமான் அழகு வந்தார் .  அவர் ப)ணம் செ-ய்த  கப்பல் எச் .எம்.எஸ்.கைவப்பர்

(Port Blair) H.M.S.Viper)  என் அழகுபதாகும்.  இந்தக் கப்பல் ஒரு விபத்தில் சிக்கி)து .  அதனுகைட) கே-தமகைடந்த

பகுதிகள் ஒரு தீவின் அழகு அருகில் கிகைடத்தன .  ஆககேவ அந்த தீவிற்கு அக்கப்பலின் அழகு செப)ரால்

கைவப்பர் தீவு எனப் செப)ரிடப்பட்டது . அது தவிர இத்தீவில் கண்ணாடி விரி)ன் அழகு (Port Blair) Viper Snake)

பாம்புகள் நிகை(ந்திருந்ததால் கைவப்பர் தீவு எனப் செப)ர் வந்தது எனக் கூறுபவர்களும்

உண்டு.

-ாத்தம் தீவில் முதன் அழகு முதலாக 1796 இல் முதல் குடிகே)ற்(ம் �டந்தது .  அதன் அழகு பி(கு 60

ஆண்டுகள் வகைர அந்தமான் அழகு தீவுகள் தனித்கேத இருந்தன .  இந்தி)ாவில் ஏற்பட்ட சிப்பாய்ப்

புரட்சி அல்லது இந்தி)ாவின் அழகு முதலாவது விடுதகைலப் கேபாருக்குப் பி(கேக அந்தமானில்

குடிகே)ற்(ம் செதாடங்கி)து .  பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தி)க் கம்செபனியின் அழகு சிப்பாய்கள் 1857  ஆம்

ஆண்டு கேம 10  அன் அழகுறு மீராட் �கரில் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராகப் கேபாராடினார்கள் .

சிப்பாய்களின் அழகு கிளர்ச்சி)ானது பல  இடங்களுக்கும் பரவி)து .  செபாதுமக்களும்

சிப்பாய்களுக்கு ஆதரவாக  கேபாரட்டத்தில் பங்கு செகாண்டனர் .  சிப்பாய்களின் அழகு கேபாராட்டம்

பிரிட்டிஷ் பகைடயினருக்கு ஒரு செபரும் -வாலாக அகைமந்தது. இருப்பினும் 1858 ஆம் ஆண்டு

ஜூன் அழகு 20 அன் அழகுறு இந்தப் கேபாராட்டம் அடக்கப்பட்டது.

சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட  200  கேபர் அந்தமான் அழகு தீவிற்குக் கடத்தப்பட்டனர் .

கால் விலங்கிட்டு (Port Blair) Fetters)  -ங்கிலி)ால் பிகைணக்கப்பட்டு கைகதிகளாக  -ாத்தம் தீவிற்கு

செகாண்டு வந்தனர் . 1858  ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10  அன் அழகுறு -ாத்தம் தீவில் சுதந்திரப் கேபாராட்ட

வீரர்ககைள இ(க்கினர். அதன் அழகு மூலம் -ாத்தம் தீவில் மீண்டும் பிரிட்டிஷ்காரர்களின் அழகு குடிகே)ற்(ம்

செதாடங்கி)து. கேபார்ட் பிகேளர், ராஸ் தீவுகளில் ஆங்கிகேல)ர்கள் குடிகே)றினர்.

முதல் சுதந்திரப் கேபாராட்டம் தீவிரம் அகைடந்தகைதத் செதாடர்ந்து வாகாபி இ)க்கம்

(Port Blair) Wahabi  movement),  �ாம்தாரி இ)க்கம் (Port Blair) Namdhari  movement)  மற்றும் பல  இ)க்கங்கள்
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�ாட்டின் அழகு பல்கேவறு பகுதிகளில் கேதான் அழகுறின .  பிரிட்டிஷ் ஆட்சி)ாளர்களுக்கு எதிராக

கேபாராட்டங்கள் செவடித்தன .  தீவிரமாகப் கேபாராடி)  வீரர்ககைள அந்தமான் அழகு தீவிற்கு

அனுப்பினர்.

சிமைறச்சாமைல

சுதந்திரப் கேபாராட்ட வீரர்ககைள 1858  அக்கேடாபரில் அகைடப்பதற்காக முதன் அழகு முதலாக

கைவப்பர் தீவில் ஒரு சிகை(ச்-ாகைலகை) ஆங்கிகேல)ர்கள் கட்டினர் .  கைகதிககைளக் செகாண்கேட

தீகைவ சுத்தம் செ-ய்தனர். மகைலக்குன் அழகுகை( -மன் அழகு செ-ய்தனர். இங்கு 1864 ஆம் ஆண்டு செதாடங்கி

1867  ஆம் ஆண்டில் சிகை(ச்-ாகைல கட்டி முடிக்கப்பட்டது .  அது மட்டும் அல்லாமல்

சிப்பாய்களுக்கான  குடியிருப்பு,  கார்டு ஹவுஸ் (Port Blair) Guard  House)  மற்றும் சிக்னல் நிகைல)ம்

கேபான் அழகு(கைவயும் இத்தீவில் கட்டப்பட்டன.

அந்தமான் அழகு தீவில் செ-ல்லுலார் சிகை( கட்டுவதற்கு 40  ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுபாககேவ

கைவப்பர் தீவில் சிகை(ச்-ாகைல கட்டப்பட்டது .  செலப்டினன் அழகுட் கர்னல் பார்செனட் கேபார்ட் (Port Blair) Barnet

Ford)  என் அழகுபவர் கண்காணிப்பு அதிகாரி)ாக  இருந்தார் .  இவரின் அழகு கேமற்பார்கைவயில்

சிகை(ச்-ாகைல கட்டும் பணி �டந்தது. அது தவிர ஒரு கேபாலிஸ் இன் அழகுஸ்செபக்டர், ஒரு தகைலகைமக்

காவலர்,  2  -ார்செஜன் அழகுட்,  �ான் அழகுகு முதல் நிகைல காவலர்கள் மற்றும் 30  இரண்டாம் நிகைல

காவலர்கள் என  பணியில் அமர்த்தப்பட்டனர் .  பின் அழகுனர் படிப்படி)ாக  கேபாலீஸ்காரர்ககைள

அதிகரித்தனர்.
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கைகதிகள் தங்களுக்காககேவ சிகை(ச்-ாகைலகை)க் கட்டினர் .  இங்கு ஒவ்செவாரு கைகதியும் ,

தனித் தனி)ாககேவ அகைடக்கப்பட்டனர் .  இங்கு தூக்கு கேமகைடயும் (Port Blair) Gallow)  கட்டப்பட்டது.

கைவப்பர் சிகை(ச்-ாகைலயில் சுதந்திரப் கேபாராட்ட  வீரர்கள் தாங்செகாணாத்து)ரத்கைத

அனுபவித்தனர்.  சிகை(ச்-ாகைலயில் )ாரும் மரி)ாகைத)ாக  �டத்தப்படவில்கைல .  )ாருக்கும்

இரக்கமும் காட்டப்படவில்கைல .  கைகதிககைள -ங்கிலி)ால் பிகைணத்தும் கைவத்தனர் .  கால்

விலங்கிட்டும்,  கைக விலங்கிட்டும் ,  சுவரில் -ங்கிலி)ால் கட்டி கைவத்தும் துன் அழகுபப்படுத்தினர் .

அவர்களுக்கு -வுக்கடியும் செகாடுக்கப்பட்டது .  இந்த கைவப்பர் சிகை(ச்-ாகைலகை) ஒரு �ரகம்

என் அழகுகே( செ-ான் அழகுனார்கள்.

இங்கு சிகை(கை) கட்டுவதற்கு முன் அழகுபு இது ஒரு தி(ந்தசெவளி சிகை(ச்-ாகைல)ாக

இருந்தது.  கைகதிககைள கைக ,  காலில் -ங்கிலி)ால் பிகைணத்து விட்டுள்ளனர் .  தண்ணீர்,  உணவு

இன் அழகுறி செவயில் ,  குளிர் மற்றும் மகைழயில் �கைனந்து துன் அழகுபத்கைத அனுபவித்துள்ளனர் .

உணவின் அழகுறி பட்டினி)ால் இ(ந்தவர்களும் உண்டு . பாம்புக் கடி)ால் இ(ந்தவர்களும் உண்டு .

செ-ல்லுலார் சிகை(ச்-ாகைலகை)க் கட்டி)  பி(கு அங்கு கைகதி)ாக  இருந்தவர்கள்

விடுதகைல)ானால் கைவப்பர் தீவில் செகாண்டு வந்து விடப்பட்டனர் .  அவர்கள் எங்கும் செ-ல்ல

முடி)ாமல் இத்தீவிகேலகே) மடிந்துள்ளனர் .  இத்தீவில் செபண்களும் கைகதிகளாக
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இருந்துள்ளனர். ஆககேவ இச்சிகை(ச்-ாகைலகை) கைவப்பர் கை-ன் அழகுகேகங் செஜயில் (Port Blair) Viper Chain gang

Jail) என அகைழக்கின் அழகு(னர்.

தூக்கு

சுதந்திரப் கேபாராட்ட  வீரர்கள் தங்கள் இறுதி �ாட்ககைள இங்கு கழித்தனர் .  இங்கு

அகைடக்கப்பட்டவர் செபரும்பாலும் இ(ந்து கேபானார்கள் .  செ�ஞ்கை- செ�கிழச் செ-ய்யும் பல

க-ப்பான  -ம்பவங்கள் இங்கு �டந்துள்ளன .  ஆங்கில  அரகை- எதிர்த்துப் கேபாராடி)  பல

அர-ர்களும் இங்கு சிகை(யில் கைவக்கப்பட்டனர் .  இச்சிகை(யில் யூரி மஹாராஜாவான பிரிஜ்

கிகேஷார் சிங் திகே)ா (Port Blair) Brij Kishore Singh Deo) என் அழகுபவர் அகைடக்கப்பட்டிருந்தார். அவருக்கு எந்த

இரக்கமும் காட்டப்படவில்கைல. அவர் 1879 ஆம் ஆண்டில் இச்சிகை(யில் இ(ந்து கேபானார்.

இச்சிகை(யில் பலர் தூக்கிலிடப்பட்டனர் .  அவர்களில் மிக முக்கி)மானவர் செஷர் அலி

(Port Blair) Sher Ali)  ஆவர்.  இவகைர 1872  ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11  அன் அழகுறு தூக்கிலிட்டனர்.  அந்தமாகைனச்

கே-ர்ந்த பி)ா கேலாலா (Port Blair) Bia Lola) என் அழகுபவகைர 1880 ஆம் ஆண்டு கேம 19 அன் அழகுறு தூக்கிலிட்டனர்.

அகேத �ாளில் கேமலும் ஒருவர் தூக்கிலிடப்பட்டார் .  அவர் செப)ர் செதரி)வில்கைல .  மற்செ(ாரு

சுதந்திரப் கேபாராட்ட  வீரர் (Port Blair) Tokha)  என் அழகுபவர் 1879   ஆம் டி-ம்பர் 12  அன் அழகுறு தூக்கில்

இடப்பட்டார். இவருகைட) கைகதி எண் 21545 என் அழகுபதாகும். இங்கு தூக்கில் இடப்பட்டு இ(ந்த

பின் அழகுனர் அவர்களின் அழகு உடகைல கடலில் தூக்கி வீசி உள்ளனர்.
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வெSர் அலி

செஷர் அலி அஃரிடி (Port Blair) Sher Ali Afridi) என் அழகுபவர் 1860 களில் பஞ்-ாப் மவுண்ட் கேபாலிஸில்

பணி)ாற்றினார்.  பி(கு குதிகைரப் பகைடப் பிரிவில் கே-ர்ந்தார் .  அப்கேபாது கேமஜர் ஹக் கேஜம்ஸ்

(Port Blair) Hugh  James)  என் அழகுபவரின் அழகு தகைலகைமயில் செபஷாவரில் ஒரு குதிகைரப் பகைட வீரனாகப்

பணிபுரிந்தார்.  இவர் தி(கைம)ாகப் பணி புரிந்ததற்காக  செரய்னஸ் செடய்லர் ஒரு குதிகைர ,

துப்பாக்கி மற்றும் -ான் அழகுறிதழும் வழங்கினார் .  இதனால் ஐகேராப்பி)ர்கள் மத்தியில்

பிரபலமகைடந்தார்.  செடய்லரின் அழகு குழந்கைதககைள கவனிக்கும் செபாறுப்பும் இவருக்கு

வழங்கப்பட்டது.

ஒரு �ாள் குடும்பச் -ண்கைடயின் அழகு காரணமாக  தனது உ(வினர் கைஹதர் என் அழகுபவகைர

செபஷாவரில் செகாகைல செ-ய்தார் .  அதானால் சிகை(த் தண்டகைன வழங்கப்பட்டு அந்தமான் அழகு

தீவிற்கு அனுப்பப்பட்டார் .  இவரின் அழகு �ன் அழகுனடத்கைதக் காரணமாக  கேபார்ட் பிகேளரில் முடி

திருத்தும் பணி செ-ய்) அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இந்தி)ாவில் கைவஸ்ராய் மாகே)ா (Port Blair) Lord Mayo) அந்தமான் அழகு செ-ன் அழகுறு குற்(வாளிகள் மற்றும்

அரசி)ல் கைகதிககைளப் பார்கைவயிட்டு பல்கேவறு கே-ாதகைனககைள கேமற்செகாண்டார் .

கே-ாதகைனககைள முடித்துக் செகாண்டு படகின் அழகு மூலம் இரவு 7  மணி வாக்கில் திரும்பினார் .
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இருட்டில் மகை(ந்திருந்த  செஷர் அலி திடீசெரன  கேதான் அழகுறி மாகே)ாகைவக் கத்தி)ால் குத்திக்

செகான் அழகு(ார். இச்-ம்பவம் 1872 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 8 அன் அழகுறு �டந்தது. உடகேன 12 பாதுகாப்பு

அதிகாரிகளால் செஷர் அலி கைகது செ-ய்)ப்பட்டார்.

பிரிட்டிஷ் அர-ால் நி)மிக்கப்பட்ட  இந்தி)ாவின் அழகு உச்-  அதிகாரி)ான  கைவஸ்ராய்

செகாகைல இந்தி)ா முழுவதும் அதிர்வகைலகை) ஏற்படுத்தி)து .  செஷர் அலி கண்பாணிப்பாளர்

மற்றும்  கைவஸ்ராகை)யும் செகாகைல செ-ய்)  திட்டமிருந்தார் .  ஆனால் ஒருவகைர மட்டுகேம

செகாகைல செ-ய்) முடிந்தது .  இந்தக்  செகாகைலக் குற்(த்திற்காக  1873  ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11

அன் அழகுறு கைவப்பர் தீவில் தூக்கில் இடப்பட்டார்.

சுற்றுலா

இன் அழகுகை(க்கு இந்தச் சிகப்பு நி(க் கட்டிடம் சிகைதந்த நிகைலயில் உள்ளது .  இரண்டடுக்கு

செகாண்ட  இந்தக் கட்டிடம் ஒரு பாழகைடந்த  கட்டிடமாகக் காட்சி தந்து செகாண்டிருக்கி(து .

சுதந்திரப் கேபாராட்ட வீரர்களின் அழகு துன் அழகுபத்கைதயும் ,  து)ரத்கைதயும் எடுத்துக் கூறும் -ாட்சி)ாக

விளங்குகி(து.  வரலாற்றில் செகாடுகைமகளின் அழகு எச்-மாக ,  சிதிலங்களுடன் அழகு இன் அழகுறும் கைவப்பர்

தீவில் உள்ளது .  இது தி)ாகிகளின் அழகு நிகைனவாகக் காட்சி தந்து செகாண்டிருக்கி(து .  அகைத

பராமரித்துப் பாதுகாக்க கேவண்டும்.
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பல சுற்றுலாப் ப)ணிகள் இத்தீவிற்குச் செ-ன் அழகுறு வருகின் அழகு(னர் .  அங்கு செ-ன் அழகுறு வரும்

கேபாதுதான் அழகு,  �மக்கு கிகைடத்த  சுதந்திரம் என் அழகுபது பல  தி)ாகிகளின் அழகு வீரத்தால் விகைளந்தது

என் அழகுபகைத உணர முடிகி(து .  அந்தமான் அழகு செ-ல்லக் கூடி)வர்கள் கைவப்பர் தீவிற்கு அவசி)ம்

செ-ன் அழகுறு வர கேவண்டும். அது தவிர அத்தீகைவ முழுவதும் கடல் வழி)ாக படகின் அழகு மூலம் சுற்றி

வந்தால் அது ஒரு அற்புதமான பிக்னிக் (Port Blair) Picnic)  இடம் என் அழகுபது செதரியும் .  எது எப்படிகே)ா

அந்தமான் அழகு செ-ன் அழகு(ால் கைவப்பர் தீவுக்குச் செ-ன் அழகுறு அங்கு உயிர் நீத்த தி)ாகிகளுக்கு அஞ்-லி

செ-லுத்திவிட்டுத் திரும்புங்கள்.
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20.அந்த�ான் சிமைறச்சாமைல

செகாகைல,  செகாள்கைள ஆகி)வற்றில் ஈடுபடும் குற்(வாளிகள் �ாடு கடத்துவது என் அழகுபது

பல �ாடுகளில் இருந்தது .  அகேத கேபால் சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கேத-பக்தர்ககைள

�ாடு கடத்தி) செகாடுகைம இந்தி)ாவில் �டந்தது .  1857  ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சிப்பாய்ப்

புரட்சி எனப்படும் முதல் சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்ட வீரர்ககைள அந்தமான் அழகு

தீவில் செகாண்டு கேபாய் விட்டனர் .  அந்தமான் அழகு தீவில் விடப்பட்டவர்கள் தப்பித்து எங்கும்

செ-ல்ல முடி)ாது.  அப்படித் தப்பித்து கேவறு தீவிற்குச் செ-ன் அழகு(ால் அவர்ககைள அங்கு வாழும்

பழங்குடியினர் செகான் அழகுறு விடுவார்கள். கேமலும் வன விலங்குக்கும் இகைர)ாகிவிடுவார்கள்.

ஆயுள் தண்டகைன வழங்கப்பட்டவர்ககைள அந்தமான் அழகு தீவிற்கு அனுப்பி விட்டனர் .

கேடவிட் கேபரி (Port Blair) David  Barry)  என் அழகுனும் சிகை( கண்காணிப்பாளர் மற்றும் கேமஜர் கேஜம்ஸ்

பாட்டி-ன் அழகு வாக்கர் (Port Blair) James  Pattison  Walker)  என் அழகுனும் மருத்துவரின் அழகு பாதுகாப்பில் கைகதிககைள

அனுப்பினர்.  கேமலும் இவர்களுக்கு உதவி)ாக  733  கேபர் கராச்சியில் இருந்து

வரவகைழக்கப்பட்டு இங்கு பணி)மர்த்தப்பட்டனர் .  இந்தி)ா  மற்றும் பர்மா  கைகதிகள்
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அந்தமான் அழகு தீவில் அகைடக்கப்பட்டிருந்தனர் . 1868 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 238 கைகதிகள்

தப்பித்துச் செ-ன் அழகு(னர் .  பலர் இ(ந்து கேபானார்கள் ,  பலர் தற்செகாகைல செ-ய்து செகாண்டனர் .  87

கேபர் மட்டும் பிரிட்டிஷ் கேபாலிசிடம் சிக்கினர் .  வாக்கர் உத்தரவின் அழகு கேபரில் 87  கேபரும்

தூக்கிலிடப்பட்டனர்.

இந்தி)ாவில் சுதந்திரப் கேபாராட்டம் தீவிரமாக  �டந்தது .  தீவிரமாக  கேபாராட்டத்தில்

ஈடுபடுபவர்ககைள தனித்தனி அகை(யில் 6  மாதங்கள் அகைடக்க கேவண்டும் என் அழகுகி( முடிகைவ

பிரிட்டிஷ் அரசு எடுத்தது .  அதற்காக ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது .  அந்தமான் அழகு தீவில் ஒரு

செபரி) சிகை(ச்-ாகைலகை)க் கட்டுவதற்கான உத்தரவு பி(ப்பிக்கப்பட்டது.

வெசல்லுலார் வெTயில்

கைகதிககைள செகாண்கேட கேபார்ட் பிகேளரில் துகை(முகம் மற்றும் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்ட

அந்தமான் அழகு சிகை(ச்-ாகைலயும் கட்டப்பட்டது .  செமக்கலன் அழகு என் அழகுனும் செபாறி)ாளர்

கேமற்பாற்கைவயில் 1896  ஆம் ஆண்டில் சிகை(ச்-ாகைலகை)க் கட்டத் செதாடங்கினர் .

கட்டுமானத்திற்கான  செ-ங்கல்லும்,  கேதக்கும் பர்மாவில் இருந்து செகாண்டு வரப்பட்டது .  10

ஆண்டுகள் செதாடர்ந்து கேவகைல �டந்தது .  பல  கைகதிகள் கட்டுமானத்தில் சிக்கி இ(ந்து

கேபானார்கள். இச்சிகை(ச்-ாகைல 1906 ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.

சிகை(ச்-ாகைல முழுக்க  செ-ங்கல்லால் கட்டப்பட்டது .  இதற்கு கேமல்பூச்சு கிகைட)ாது .

கட்டிடம் முழுவதும் செ-ங்கல் நி(த்திகேலகே) (Port Blair) Puce  coloured)  உள்ளது.  இந்தச் சிகை(ச்-ாகைல

புதுகைம)ான  வடிவகைமப்கைபக் செகாண்டது .  ஆங்கில  தத்துவஞானி மற்றும் -மூக  அறிஞர்

செஜரிமி செபந்தம் (Port Blair) Jeremy Bentham) என் அழகுபவரின் அழகு எண்ணத்தில் உருவான வட்டக் கண்காணிப்பு

சிகை( (Port Blair) Panopticon)  என் அழகுபகைத அடிப்பகைட)ாகக் செகாண்டு இச்சிகை( -ாகைல

வடிவகைமக்கப்பட்டது.
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இக்கட்டடம் 7  பக்கப் பகுதிகளாக  பிரிக்கப்பட்டுள்ளது .  இதன் அழகு கைம)த்தில் உ)ர்ந்த

கண்காணிப்பு கேகாபுரம் அகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  கேகாபுரத்தில் அபா)ாமணியும்

கைவக்கப்பட்டுள்ளது.  இது கை-க்கிளின் அழகு -க்கரம் அல்லது குதிகைர வண்டியின் அழகு -க்கரம் கேபால்

உள்ளது.  -க்கரத்தின் அழகு அச்சு கேபால் கைம)த்தில் கேகாபுரம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .  அதிலிருந்த

ஆகைரக்கால்கள் (Port Blair) Spokes) செ-ல்வது கேபால் 7 கட்டிட பகுதிகள் உள்ளன. இகைவ ஒவ்செவான் அழகுறும்

மூன் அழகுறு அடுக்குககைளக் செகாண்டுள்ளன .  கண்காணிப்புக் கேகாபுரத்திலிருந்து காவலர் ஒருவர்

ஒகேர -ம)த்தில் 7 பகுதிகை)யும் கண்காணிக்க முடியும்.

மூன் அழகுறு தளங்ககைள செகாண்ட  இந்த  சிகை(ச்-ாகைலகை) கட்டி முடிப்பதற்கு 5,17,352

ரூபாய் செ-லவு ஆனது .  இச்சிகை( 696  அகை(களுடன் அழகு கட்டி முடிக்கப்பட்டது .  ஆனால் இதில்

படுக்கைககள் கிகைட)ாது. ஒவ்செவாரு அகை(யும் 4.5 மீட்டர் நீளம், 2.7 மீட்டர் அகலம், 3 மீட்டர்

உ)ரம் செகாண்டது .  கேமலும் மூன் அழகு(டி நீளமும் ஒரு அடி அகலமும் செகாண்ட ஜன் அழகுனல் .  இது

குகை(ந்த  செவளிச்-த்கைதகே) செகாடுத்தது .  ஒவ்செவாரு அகை(யும் தனித்தனி)ானது .  ஒரு

அகை(க்கும் மற்செ(ாரு அகை(க்கும் செதாடர்பு கிகைட)ாது .  ஒரு கைகதி மற்செ(ாரு கைகதிகை)ப்

பார்க்ககேவா,  கேப-கேவா முடி)ாது.  அகேத கேபால் எதிகேர உள்ள பிரிவுகளில் உள்ளவர்ககைளயும்

பார்க்க முடி)ாது.  ஏசெனன் அழகு(ால் ஒவ்செவாரு பிரிவும் மற்செ(ாரு பிரிவின் அழகு பின் அழகுபு(த்கைத கே�ாக்கி
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இருக்கும் .)ாருடனும் செதாடர்பு செகாள்ள முடி)ாத வகைகயில் அகை(கள் கட்டப்பட்டுள்ளதால்

இது சிற்(கை(ச் சிகை( (Port Blair) Cellular Jail) என் அழகுகி( செப)கைரப் செபற்(து.

ஒவ்செவாரு பிரிவிலும் ,  அகை(யின் அழகு முன் அழகுபு(ம் 4  அடி அகலம் செகாண்ட  வராண்டா

உள்ளது.  இகைவ அகைனத்தும் கைம)க் கேகாபுரத்துடன் அழகு இகைணகி(து .  ஒவ்செவாரு அகை(க்கும்

பூட்டு உண்டு.  அகேத கேபால் ஒவ்செவாரு வராண்டகைவயும் பூட்டுகின் அழகு(னர் .  ஆககேவ கைகதிகள்

தப்பித்துச் செ-ல்ல  முடி)ாது .  அது தவிர  சிகை(கை)ச் சுற்றி உ)ரமான  மதில் சுவர்

கட்டப்பட்டுள்ளது. கேமலும் சிகை(ச்-ாகைலகை)ச் சுற்றி கடலும் அகைமந்துள்ளது. கைகதிகள் தப்பிச்

செ-ல்ல முடி)ாத வகைகயில் திட்டமிட்டு இந்தச் சிகை(ச்-ாகைல கட்டப்பட்டுள்ளது.

வெகாடுமை�

இச்சிகை(ச்-ாகைல ஒரு தனி உலகம் .  இந்த சிகை(ச்-ாகைலக்குச் செ-ன் அழகு(வர்கள் உயிருடன் அழகு

மீண்டு வருவது சிரமம் .  ஆககேவ இதகைன காலா பாணி (Port Blair) Kala  pani)  என் அழகு(னர்.  காலா பாணி

என் அழகு(ால் கருப்புத் தண்ணீர் எனப் செபாருள் .  இந்தி)  சுதந்திரத்திற்காக  கேபாராடி)  கேத-

பக்தர்கள் பலர் இச்சிகை(யில் அகைடக்கப்பட்டனர் .  செபரும்பாகேலாகேனார் இச்சிகை(யிகேலகே)

இ(ந்து கேபானார்கள். மனிதத் தன் அழகுகைம)ற்( முகை(யில் கைகதிககைள இங்கு சித்ரவகைத செ-ய்தனர்.

உலகில் செகாடுகைமக்குப் செப)ர்கேபான சிகை(ச்-ாகைலகளில் அந்தமான் அழகு சிகை(ச்-ாகைலயும் ஒன் அழகுறு

எனக் கூ(லாம்.

சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் தீவிரமாகச் செ-)ல்பட்டவர்ககைள இங்குள்ள  தனி தனி

அகை(களில் அகைடத்தனர். கைக, கால்களில் விலங்கிடப்பட்டது. அகை(க்குள் சுவகேராடு கே-ர்த்து

செகாக்கிகளில் மாட்டி நிற்க கைவத்தனர். நிர்வாணப்படுத்தி அகை(யில் அகைடத்தனர். தண்டகைன

வழங்கும் இடத்தில் நிர்வாணமாக கட்டி கைவத்து -வுக்கால் அடித்தனர் .  தூக்கில் இடுவதற்கு

என தனி வளாகமும் உள்ளது .  அது மரணக்கிணறு .  மூன் அழகுறு தூக்கு கயிறுகள் இன் அழகுகை(க்கும்

செதாங்கிக் செகாண்டிருக்கி(து.
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சுதந்திரப் கேபாராட்டத்தில் தீவிரமாக  ஈடுபடுபவர்கள் இந்தி)ாவிற்குள் இருந்தால்

ஆபத்து எனக் கருதிகே) அந்தமான் அழகு சிகை(யில் அகைடத்தனர் .  அவர்ககைள ஆயுள் கைகதி)ாக

கைவத்தனர்.  எதிர்த்துப் கேபசி)வர்ககைள கைக மற்றும் காலில் விலங்கு பூட்டி சித்ரவகைத

செ-ய்தனர்.  எதிர்த்துக் குரல் செகாடுத்தவர்ககைளத் தூக்கிலிட்டனர் .  வீரம் மிக்கவர்ககைளக் கூட

அடக்கி,  ஒடுக்குவதற்கான  கடுகைம)ான  கேவகைலககைளக் செகாடுத்தனர் .  கல் உகைடப்பது ,

கேதங்காகை) உகைடத்து �ார் எடுப்பது, கயிறு திரிப்பது கேபான் அழகு( கேவகைலகள் செகாடுக்கப்பட்டன.

அந்தமான் அழகு தீவில் செதன் அழகுகைன மரங்கள் அதிகம் . ஆககேவ கேதங்காய் �ாரில் இருந்து கயிறு

திரித்தல்,  கேதங்காய் எண்செணய் எடுத்தல் ஆகி) கேவகைலகள் கைகதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது .

ஒரு கைகதி தினமும் 20 முற்றி) கேதங்காகை),  மரச்சுத்தி)ால் அடித்து மட்கைடகை) பிரித்து �ார்

எடுக்க கேவண்டும். மரச்சுத்தி)லால் அகைர மணி கே�ரம் அடித்தால்தான் அழகு �ார் பிரியும் . விரல்கள்

வீங்கி விடும்.  இது கடினமான கேவகைல.  கா)ம் ஏற்பட்டாலும் விடமாட்டார்கள் .  வ)தானவர்,

கே�ாய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு கயிறு திரிக்கும் கேவகைல வழங்கப்பட்டது.

மாடுகளுக்குப் பதிலாக கைகதிகள் செ-க்கு இழுக்க கேவண்டும் . ஒரு �ாகைளக்கு ஒரு கைகதி

30  பவுண்ட் எண்செணய் எடுக்க கேவண்டும் .  எடுத்து முடித்தால்தான் அழகு தூங்கச் செ-ல்ல முடியும் .

எவ்வளவு வீரம் மிக்கவராக  இருந்தாலும் ,  இரண்டு �ாட்கள் செ-க்கு இழுத்தால் அடங்கி
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விடுவார்கள்.  அந்தளவிற்கு அது செகாடுகைம)ான கேவகைல .  தினமும் 12  மணி கே�ரம் கேவகைல

செ-ய்) கேவண்டும்.  கேவகாத உணகைவத் தருவார்கள் .  கைகதிகள் குளிப்பதற்கு மூன் அழகுறு குவகைள

கடல் தண்ணிர் செகாடுப்பார்கள் .  அத்தண்ணிரிகேலகே) துணிககைளயும் துகைவத்துக் செகாள்ள

கேவண்டும்.  மலம்,  சிறுநீர் கழிக்க தார் பூசி) மண் பாத்திரம் கைகதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது .

அதகைன அவர்ககேள சுத்தம் செ-ய்து பத்திரமாக  கைவத்துக் செகாள்ள  கேவண்டும் .  இவ்வாறு

சிகை(யில் அனுபவித்த செகாடுகைமககைள செ-ால்ல மாலாது.

வகாபி இ)க்கம் ,  மாப்ள இ)க்கம்,  ராம்பா இ)க்கம்,  கதர் புரட்சி ,  கேகாதாவரி ரும்பா

விவ-ாயிகள்,  பர்மாகைவச் கே-ர்ந்த  தர்வாடிகள் ,  புரட்சிகர  அகைமப்பின் அழகு தகைலவர்கள் என

பலருக்கு தண்டகைன வழங்கப்பட்டது .  இதில் இகைளஞர்கள்  அதிகம் இருந்தனர் .  சுதந்திரப்

கேபாராட்டத்தில் தீவிரமாக  ஈடுப்பட்ட  செபண்களும் அந்தமான் அழகு சிகை(ச்-ாகைலயில்

அகைடக்கப்பட்டனர்.  உயிகைர துச்-மாக  மதித்தவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டனர் .  தண்டகைனக்குப்

ப)ந்து மன் அழகுனிப்புக் கடிதம் செகாடுத்தவர்ககைள மட்டும் அந்தமானில் இருந்து இந்தி)ச்

சிகை(ச்-ாகைலக்கு அனுப்பி கைவத்தனர்.

ஒரு -ம)த்தில் 10,000  க்கும் கேமற்பட்ட  கைகதிகள் அந்தமான் அழகு சிகை(யில்

அகைடக்கப்பட்டிருந்தனர்.  சிகை(யில் �டக்கும் செகாடுகைமகளுக்கு எதிராக 1933 ஆம் ஆண்டில்

33  கேபர் உண்ணாவிரதம் கேமற்செகாண்டனர் .  அவர்களில் மகாவீர் சிங் (Port Blair) Mahavir  singh)

முக்கி)மானவர். இவர் பகத்சிங்கின் அழகு �ண்பர். இவகைர உணவு அருந்த கட்டா)ப்படுத்தி பாகைல

வாயில் ஊற்றினர் .  பால் நுகைரயீரலுக்குச் செ-ன் அழகு(தால் உயிரிழந்தார் .  அவரின் அழகு உடல் கடலில்

தூக்கி வீ-ப்பட்டது.

நிமைனவுச் சின்னம்

சிகை(ச்-ாகைலயில் �டக்கும் செகாடுகைமக்கு எதிராக  கேபாராட்டம் �டத்தினர் .  இதன் அழகு

விகைளவாக 1938 ஆம் ஆண்டில் சிகை(வாசிககைளத் தா)கம் திருப்பி அனுப்பினர் . இரண்டாம்
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உலகப்கேபாரின் அழகு கேபாது அந்தமான் அழகு தீகைவ ஜப்பான் அழகு 1942  ஆம் ஆண்டில் கைகப்பற்றி)து .

ஜப்பானி)ர்கள் அந்தமான் அழகு சிகை(யின் அழகு இரண்டு பிரிவுககைள இடித்தனர் .  இந்தி)ா சுதந்திரம்

அகைடந்த பி(கு கேமலும் இரண்டு பிரிவுகள் இடிக்கப்பட்டன . அந்தமான் அழகு சிகை(யின் அழகு முன் அழகுனாள்

கைகதிகள் 26  கேபர் சிகை(ச்-ாகைலகை) இடிக்கக் கூடாது என  செகால்கத்தாவில் கேபாராட்டம்

�டத்தினர். சுதந்திரப் கேபாராட்ட வீரர்களின் அழகு தி)ாகம் மகை(ந்து விடக் கூடாது என் அழகு(னர்.

முன் அழகுனால் சுதந்திரப் கேபாராட்ட  வீரர்களின் அழகு எதிர்ப்பால் மீதம் இருந்த  3  பிரிவுகள்

இடிக்காமல் நிறுத்தப்பட்டன .  சிகை(ச்-ாகைலயின் அழகு ஒரு பகுதியில் கேகாவிந்த் பல்லாப் பந்த்

(Port Blair) Govind Ballabh Pant)  எனப்படும் மருத்துவமகைன 1963  ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது .

இதில் 40 மருத்துவர்கள் பணி புரிகின் அழகு(னர். கே�ா)ாளிகளுக்காக 500 படுக்கைககளும் உண்டு.

இந்தி)ப் பிரதமர் செமாராஜி கேத-ாய் (Port Blair) Moraji  Desai)  ஆட்சிக் காலத்தில் அந்தமான் அழகு

சிகை(ச்-ாகைல கேதசி)ச் சின் அழகுனமாக  1979  ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11  இல் அறிவிக்கப்பட்டது .

இங்கு அந்தமான் அழகு சிகை(க் காவலர்கள் அணிந்த  உகைட ,  அதிகாரிகள் அணிந்த  உகைட ,

கைகதிகளின் அழகு கைக, கால்களில் பூட்டி) விலங்கு, -ங்கிலி, கழுத்தில் அணிவித்த கம்பி வகைள)ம்

என காட்சிக் கூடத்தில் உள்ளன.

ஒகேர -ம)த்தில் மூன் அழகுறு கேபகைரத் தூக்கிலிடுவதற்கான செகாகைலக் களம் அங்கு உள்ளது .

தூக்கிலிடுவதற்கு முன் அழகுபாக அவர்களுக்கு இறுதிச்-டங்கு �டத்துவதற்கான கேமகைட தற்கேபாதும்

பராமரிக்கப்பட்டு வருகி(து .  எண்செணய் ஆட்டி) செ-க்கும் காட்சிக்கு கைவக்கப்பட்டுள்ளது .

கைகதிகளுக்கு தண்டகைன வழங்கும் காட்சி உள்பட  தற்கேபாது -ாட்சி)ாக  விளங்குகி(து .

சுதந்திரப் கேபாராட்ட வீரர்களுக்கு அஞ்-லி செ-லுத்தும் வகைகயில் ஒரு மண்டபத்தில் சுதந்திர

கேஜாதி அகைமக்கப்பட்டுள்ளது.  அது செதாடர்ந்து அகைண)ாமல் சுடர்விட்டு எரிந்து செகாண்கேட

இருக்கி(து.

தினமும் மாகைல கே�ரத்தில் -வுண்ட் அண்டு கைலட் கேஷா  சிகை(யின் அழகு வளாகத்தில்

�டத்தப்படுகி(து.  அமர்ந்து பார்க்க  இருக்கைககள் கேபாடப்பட்டுள்ளன .  இந்தி மற்றும்
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ஆங்கிலம் ஆகி) இரு செமாழிகளில் மட்டும் காட்சி அகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  ஒரு மணி கே�ரம்

நிகழ்ச்சி �கைடசெபறும்.  இதகைனக் காண்பதற்காக முன் அழகுகூட்டிகே) டிக்கட் பதிவு செ-ய்து செகாள்ள

கேவண்டும்.

அந்தமான் அழகு செ-ல்லக் கூடி) ஒவ்செவாருவரும் இந்தச் சிகை(ச்-ாகைலகை) காண கேவண்டும்.

�மது சுதந்திரம் சும்மா  கிகைடக்கவில்கைல .  சுதந்திரப் கேபாராட்ட  வீரர்களின் அழகு தி)ாகத்தால்

கிகைடத்தது.  சித்திரவகைதக்குச் -ாட்சி)ாக அந்தமான் அழகு சிகை(ச்-ாகைல நின் அழகுறு செகாண்டிருக்கி(து .

இது �மக்கு இன் அழகுறு சுற்றுலாத் தலம் .  ஆனால் இது சுதந்திரப் கேபாராட்ட வீரர்களின் அழகு ரத்தத்தின் அழகு

-ாட்சி)ாக, உயிரின் அழகு -ாட்சி)ாக விளங்குகி(து.
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21.சிடியா தபு

அந்தமான் அழகு சுற்றுலா செ-ல்பவர்கள் சிடி)ா தபு (Port Blair) Chidiya Tapu) தீவிற்கு அவசி)ம் செ-ன் அழகுறு

வருவது �ல்லது .  அது சுற்றுலாவிற்கு ஏற்( சி(ந்த இடம் .  இது கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 30

கி.மீ செதாகைலவில் உள்ளது .  -ாகைல வ-தி உண்டு .  பஸ் மற்றும் வாடகைக வாகனங்களில்

ப)ணிக்கலாம்.  வாடகைக வாகனத்திற்கு 1500 ரூபாய் கட்டணமாக செபறுகின் அழகு(னர்.  சிடி)ா தபு

என் அழகுகி( தீவிற்கு ப(கைவகள் தீவு (Port Blair) Birds  Island)  என் அழகுகி( மற்செ(ாரு செப)ரும் உண்டு .  சிடி)ா

(Port Blair) Chidiya)  என் அழகுபதற்கு ப(கைவ எனவும் ,  டபு (Port Blair) Tapu)  என் அழகுபதற்கு தீவு எனவும் செபாருள்படுகி(து .

இங்கு ப(கைவகள் அதிகம் உள்ளன .  ஆககேவதான் அழகு சிடி)ா தபு என் அழகுகி( செப)ர் செபற்(து .  இது

செதன் அழகு அந்தமானில் அகைமந்துள்ளது. 

கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து ஒரு மணி கே�ரத்திற்குள் இங்கு செ-ன் அழகுறு விடலாம் . சிடி)ா டபு

என ஒரு சிறி) கிராமம் உண்டு .  செ-ல்லும் -ாகைலயின் அழகு இருபு(மும் ககைட மற்றும் வீடுகள்

அங்செகான் அழகுறும்,  இங்செகான் அழகுறும் உள்ளது .  பாகைத வகைளந்து ,  வகைளந்து செ-ல்கி(து .  சில

இடங்களில் கடற்ககை(கை) ஒட்டி வாகனம் செ-ல்கி(து .  நீலக் கடலின் அழகு அழகைக ரசித்தவாகேர

செ-ல்லலாம். இங்கு செ-ல்பவர்கள் பின் அழகு வருவனவற்கை(க் காணலாம்.

1. உயிரி)ல் பூங்கா

2. ப(கைவகள் காணுதல்

3. மகைலக்குன் அழகுறு காட்சி முகைன

4. முண்டா பஹார் கடற்ககைர

5. சூரி) அஸ்தமனம்
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சிடியா தபு உயிரியல் பூங்கா

இதகைன ப(கைவ தீவு உயிரி)ல் பூங்கா  (Port Blair) Bird  Island  Biological  Park)  என் அழகுறும்

அகைழக்கி(ார்கள். உயிரினங்கள் வாழக்கூடி) பகுதியில் அகைவ பாதுகாக்க கேவண்டும் என் அழகுகி(

கே�ாக்கில் அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர் தீவுகளில் உயிரி)ல் பூங்காக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன .

குறிப்பாக குறிப்பிட்ட வாழ் விலங்குகள் (Port Blair) Endermic)  மற்றும் அழிந்து வரும் விலங்கினங்கள்

(Port Blair) Endangered) கேபான் அழகு(வற்கை(ப் பாதுகாத்து, ஆய்வுகள் கேமற்செகாள்வதற்காக உயிரி)ல் பூங்கா

துவங்கப்பட்டுள்ளது. அந்தமான் அழகு தீவுகளில் அதிகப்படி)ான உயிரினங்கள் வாழ்கின் அழகு(ன. 2001

ஆம் ஆண்டு முதல் உயிரினங்களின் அழகு பல்லுயிர் வளத்கைதப் பாதுகாக்கும் �டவடிக்கைகயில்

ஈடுபட்டு வருகின் அழகு(ன.

இந்தப் பூங்கா  கடந்த  20  ஆண்டுகளில் மூன் அழகுறு பகுதி)ாக  வளர்ச்சி)கைடந்துள்ளது .

அதன் அழகு ஒரு பகுதி செபாது மக்களின் அழகு பார்கைவக்காகத் தி(ந்துவிடப்பட்டுள்ளது .  பசுகைமயும்,

அடர்ந்த  காடும் செகாண்ட  இப்பகுதியில் விலங்குகள் இ)ற்கைக)ாக  வாழ்வதற்கு ஏற்(

இடமாக  விளங்குகி(து.  40  செஹக்கேடர் பரப்பளவில் பல்கேவறு வகைக)ான  தாவரங்களும்

உள்ளன.  ஆர்கிடு தாவரங்களும் காணப்படுகின் அழகு(ன .  ப(கைவகள்,  காட்டுப்பன் அழகுறி,  புள்ளிமான் அழகு,
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கேககைள)ாடு,  உப்புநீர் முதகைல ,  �ண்டு உண்ணும் குரங்கு ,  அக்குவாரி)ம்,  ஊர்வன,

வண்ணத்துப்பூச்சி இல்லம் கேபான் அழகு(கைவ இந்தப் பூங்காவில் காணப்படுகின் அழகு(ன.

பூங்காவின் அழகு நுகைழவு வாயிலிலிருந்து செ-ல்வதற்கு முன் அழகுபாக திமிங்கலத்தின் அழகு மண்கைட

ஓடு (Port Blair) Skull  of  Whale)  காட்சிக்கு கைவக்கப்பட்டுள்ளது .  திமிங்கலம் நீரில் வாழும்

பாலூட்டி)ாகும்.  உலகின் அழகு மிகப் செபரி)  பாலூட்டி நீலத்திமிங்கலம் ஆகும் .  இது 100  அடி

நீளமும்,  150  டன் அழகு எகைடயும் செகாண்டது .  இதன் அழகு �ாக்கில் மட்டும் 50  கேபர் அமரலாம் .

அந்தளவிற்கு செபரி)  �ாக்கு .  இது ஒரு �ாகைளக்கு 3600  கிகேலா  அந்தளவிற்கு உண்கி(து .

உருவத்தில் செபரி)தாக இருந்தாலும் இகைவ மிகவும் -ாதுவான விலங்காகும்.

பூங்காவின் அழகு நுகைழவு வாயில் மிக  அழகாக  வடிவகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  பூங்காவில்

காட்டுப் பன் அழகுறிககைளக் காணலாம் .  வாயின் அழகு இருபு(மும் செவளிகே) பற்கள் நீட்டிக்

செகாண்டிருக்கும்.  இகைவ காடுகளில் மட்டுகேம வசிக்கின் அழகு(ன .  இந்தி)  காட்டுப் பன் அழகுறிகளில்

அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர் தீவுகளில் மட்டுகேம வாழக்கூடி) ஒரு துகைண இனம் உள்ளது .

இதகைன அந்தமான் அழகு காட்டுப்பன் அழகுறி (Port Blair) Andaman Wildpig) என் அழகுகின் அழகு(னர். இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர்

-ஸ் ஸ்குகேராபா அந்தமாசெனன் அழகுசிஸ் (Port Blair) Susscroba andamansis) என் அழகுபதாகும்.

உ&ர் நீர் முதமைல

உவர் நீர் முதகைலகை) (Port Blair) Saltwater crocodile) இங்கு கண்டு மகிழலாம். இதகைன செ-ம்மூக்கு

முதகைல எனவும் இதகைன அகைழக்கின் அழகு(னர் .  இந்த முதகைலகே) (Port Blair) Crocodylus  porobus)  உயிர்

வாழ்ந்து செகாண்டிருக்கும் ஊர்வனங்களிகேலகே) மிப்செபரி)து .  இதன் அழகு மூஞ்சி நீளமாகவும் ,

தடிமனாகவும் இருக்கும்.  ஆண் முதகைல 6 மீட்டர் நீளம் வகைர வளரும் .  கேமலும் 1300 கிகேலா

எகைட)ளவுக்கு வளர்ச்சி அகைடயும் .  செபண் முதகைலகள் 4.2  மீட்டர் நீளமும் ,  450  கிகேலா

எகைடயும் செகாண்டிருக்கும். இது கேபான் அழகு( செபரி) முதகைலககைளக் காணலாம்.
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நண்டு உண்ணும் குரங்கு

�ண்டு உண்ணும் குரங்கைக (Port Blair) Crub-eating  macaque)  இப்பூங்காவில் காணலாம் .

இக்குரங்கிற்கு நீளமான வால் இருப்பதால் இதகைன நீண்ட வால் குரங்கு (Port Blair) Long-tailed macaque)

எனவும் அகைழக்கி(ார்கள் .  இது அகைனத்தும் உண்ணக்கூடி)  அகைனத்துண்ணி வகைககை)ச்

கே-ர்ந்தது.  பழங்கள்,  விகைதகள்,  தாவரங்கள்,  விலங்குகள் கேபான் அழகு(வற்கை( உண்கி(து .

கடற்ககைரப் பகுதியில் �ண்டுகள் அதிகம் கிகைடப்பதால் அதகைன விரும்பி உண்கின் அழகு(து.

பறமை& கநாக்குதல்

ப(கைவ கே�ாக்குதலுக்கு (Port Blair) Birds  watching)  ஒரு சி(ந்த இடமாக இத்தீவு விளங்குகி(து .

இங்கு பல்கேவறு வகைக)ான ப(கைவககைளக் காணலாம் .  செவளி�ாட்டுப் ப(கைவககைள இங்கு

காண்பது அரிது .  அந்தமான் அழகு தீவுக்கேக உரித்தான  ப(கைவககேள இங்கு அதிகம் உள்ளன .

இத்தீவில் மட்டும் 46 குறிப்பிட்ட வாழ் ப(கைவகள் (Port Blair) Endemic) மற்றும் அரிதான் அழகு அழிந்து வரும்

ப(கைவ இனங்ககைளக் கண்டு மகிழலாம். ப(கைவ கே�ாக்கர்களுக்கு சி(ந்த இடம். விதவிதமான

ப(கைவகளின் அழகு ஒலிககைளக் கேகட்டு மகிழலாம். அதுதவிர கடற்ககைர ஓரங்களிலும் ப(கைவகளின் அழகு

-ங்கீதத்கைதக் கேகட்க முடிகி(து.
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�மைல குன்று

சிடி)ா தபு தீவில் உள்ள மகைலக் குன் அழகுறில் (Port Blair) Hillock)  ஒரு அழகி) காட்சி முகைன (Port Blair) View

point)  உள்ளது.  அங்கு செ-ல்வதற்கு கட்டணம் கிகைட)ாது .  அதன் அழகு நுகைழவு வாயில் வழி)ாக

உள்கேள நுகைழந்தவுடன் அழகு அங்கு பணிபுரியும் ஒருவர் நீங்கள் தமிழா எனக் கேகட்டார் .  அவர்

தமிழ்�ாட்கைடச் கே-ர்ந்தவர் அல்ல .  இருப்பினும் தமிழ் செதரிந்திருந்தார் .  தமிழ் �ாட்கைடச்

கே-ர்ந்தவர்கள் என �ான் அழகு கூறி) உடன் அழகு கேமகேல செ-ல்லுங்கள் .  ஒரு தற்செகாகைல காட்சி முகைன

(Port Blair) Sucide point)  உள்ளது என் அழகு(ார் .  ஒரு செபண் குன் அழகுறின் அழகு சிகரத்தில் இருந்து தற்செகாகைல செ-ய்து

செகாண்டதால் அப்படி அகைழக்கி(ார்கள் எனத் செதரிந்து செகாண்கேடன் அழகு.

மகைல குன் அழகுறிற்குச் செ-ல்வதற்கு காட்டு வழிப்பாகைத செ-ல்கி(து. ஒரு கிகேலா மீட்டர் �கைட

ப)ணத்திற்குப் பி(கு அங்கு செ-ன் அழகுறு அகைட)லாம் .  பாகைதகை) அகைடவதற்கு முன் அழகு கடல் நீர்

செவளிகே)றும் ஒரு சிறி) ஓகைட .  அதன் அழகு மீது 20  அடி நீளத்திற்கு 2  மரத்கைத கேபாட்டுள்ளனர் .

அது ஒரு மரப்பாலம். அதன் அழகு மீது �டந்து செ-ல்வது ஒரு பயிற்சிதான் அழகு.

மகைலக்குன் அழகுகை( கே�ாக்கி ப)ணம் துவங்கும் இடத்தின் அழகு இருபு(மும் பசுகைம)ான

தாழம்பூ மரங்கள் .  சிகரத்கைத கே�ாக்கிச் செ-ல்லும் கேபாது இருபு(மும் அடர்ந்த காடுகள் .  இது

மகைல ஏறும் பயிற்சி கேமற்செகாள்வதற்கு ஏற்( இடம் .  வழியில் அமர்ந்து ஓய்வு எடுப்பதற்கு

என  ஒரு மரத்தின் அழகு அடியில் மரப்பலகைக)ால் அகைமந்த  இ)ற்கைக)ான  இருக்கைக .  அங்கு
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அமர்ந்த கேபாது கேமகேல இருந்து கீகேழ இ(ங்கி) ஒருவர் ,  மகைலச் சிகரம் எங்கு உள்ளது எனத்

செதரி)வில்கைல.  அது மிக தூரம் என ஆங்கிலத்தில் கூறினார் .  அவர் தனி)ாகச் செ-ன் அழகு(தால்

அந்த இடத்கைத அகைட)ாமகேல திரும்பி விட்டார்.

இருப்பினும் �ாங்கள் அங்கு செ-ல்வது என முடிவு செ-ய்கேதாம். இருக்கைககை) ஒட்டி ஒரு

அபா) எச்-ரிக்கைக கேபார்டும் கைவக்கப்பட்டிருந்தது .  அதற்கு அப்பால் கடல் செதரிந்தது .  அது

-ரிவுப் பகுதி .  அங்கு செ-ன் அழகு(ால் மண் -ரிந்து கடலில் விழும் ஆபத்து உள்ளது .  �கைடபாகைத

கேமல்கே�ாக்கி செ-ல்கி(து .  மரத்தின் அழகு கேவர்கள் -ாகைலயில் படர்ந்து உள்ளன .  வழியில் விழுந்து

மட்கிப் கேபான  மரத்தில் அழகான  காளான் அழகு இருந்தது .  அது பாலிகேபாரஸ் (Port Blair) Polyporus)

எனப்படும் பூஞ்கை-. சுழல் கேபால் சுருண்டு விரிந்து காணப்படுகி(து. மஞ்-ள், ஆரஞ்சு, பழுப்பு

ஆகி) பல வண்ண ரிப்பன் அழகுகள் பூஞ்கை-யின் அழகு மீது உள்ளது.

உடலில் வி)ர்கைவ செகாட்டி கே-ார்வு எற்பட்டது .  முதன் அழகு முதலாக  செ-ல்வதால்

செ-ல்லக்கூடி)  இடம் செவகு செதாகைலவில் இருப்பதாகத் கேதான் அழகுறி)து .  பாகைதயின் அழகு இடது

பு(த்தில் ஒரு -ரிவு உள்ளது .  அங்கு செ-ன் அழகுறு பார்த்தால் 500  அடிக்கு கீகேழ கடல் .  ஆபத்தான

பகுதி.  கேமகேல பார்த்தால் கலங்ககைர விளக்கம் செதரிந்தது .  ஆககேவ இன் அழகுனும் சிறிது

செதாகைலவில் தான் அழகு காட்சி முகைன உள்ளது என் அழகுகி(  உற்-ாகம் ஏற்பட்டது .  அந்த  -ரிவுப்

பகுதிகை) புகைகப்படம் எடுத்கேதன் அழகு .  அது இந்தி)  வகைரபடத்தில் செதன் அழகு இந்தி)ா  கேபாலகேவ

செதன் அழகுபடுகி(து.

மீன் அழகுடும் �கைடகை)த் செதாடர்ந்த கேபாது எதிரில் இந்தி கேபசும் குடும்பத்தினர் திரும்பி

வந்தனர்.  அவர்களிடம் கேகட்ட  கேபாது அருகில் தான் அழகு உள்ளது .  500  அடி தூரம் என

ஆங்கிலத்தில் கூறினார்கள் .  கலங்ககைர விளக்கத்கைத அகைடந்தும் .  அது பாதுகாக்கப்பட்ட

பகுதி.  உள்கேள நுகைழந்தால் தண்டகைன எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது .  அதகைன ஒட்டி)

ஒற்கை()டிப்பாகைத ஒரு மண் திட்டில் முடிந்தது .  அற்புதமான  காட்சி கடல் விரிந்து

எல்கைல)ற்று செ-ன் அழகு(து.
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அந்த  மண்கேமட்டின் அழகு எல்கைலயில் தடுப்பு கேவலி கேபாடப்பட்டிருந்தது .  எச்-ரிக்கைக

பலகைகயும் இருந்தது .  அதகைன தாண்டிச் செ-ல்லக்கூடாது .  கேவலிக்கு அப்பால் செ-ங்குத்தான

-ரிவு.  அது கடலில் முடிகி(து .  மண் திட்டின் அழகு எதிகேர ஒரு செமாட்கைடக் கரடு .  அங்கு செ-ல்ல

முடி)ாதவாறு தடுத்து இருந்தனர் .  அது 500  அடி செதாகைலவில் முழுக்க பாகை()ால் ஆனது .

அதுதான் அழகு தற்செகாகைல காட்சி முகைன .  அது செ-ங்குத்தானது .  அதிலிருந்து குதித்து தற்செகாகைல

செ-ய்துள்ளனர்.  ஆனால் அது அழகைக ரசிப்பதற்கான  காட்சிமுகைன .  கடல் அகைலகள்

பாகை(யின் அழகு அடிப்பகுதியில் வந்து கேமாதிச் செ-ல்கி(து . அது கடல் நீரிலிருந்து 700 – 1000 அடி

உ)ரம் செகாண்டதாக இருக்கும்.

மண் திட்டில் இருந்து பார்த்தால் எட்டி) தூரம் வகைர கடலின் அழகு விரிந்த காட்சி .  மூன் அழகுறு

பு(மும் கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது. எதிர்பு(ம் கடல் மற்றும் இருபு(மும் நீண்ட செதாகைலவிற்கு

அப்பால் தீவுகள் உள்ளன .  சிரமப்பட்டு �டந்து செ-ன் அழகு( பி(கு ,  ஒரு ரம்)மான காட்சிகை)க்

காண முடிந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இ)ற்கைகயின் அழகு அழகைக கேவறு எங்கும் கண்டதில்கைல.

மண் திட்டின் அழகு அருகில் ஓய்வுக் கூடம் உள்ளது .  சிறிது ஓய்வு எடுத்த பி(கு திரும்பத்

செதாடங்கிகேனாம். வழியில் செ-ங்காந்தள் மலகைர காண முடிந்தது. தமிழகத்தின் அழகு மாநில மலரான

செ-ங்காந்தள் செ-டி அங்கும் உள்ளது. புதரில் மிக கேவகமாக ஓடி) அரி) பச்கை-ப் பாம்கைபயும்

காண முடிந்தது.
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எதிரில் கேகரளத்கைத கே-ர்ந்தவர்கள் வந்து செகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம் அருகைம)ான

இடம் என் அழகுகே(ன் அழகு .  அதில் ஒரு இகைளஞன் அழகு �ான் அழகு ஏற்கனகேவ  வந்துள்கேளன் அழகு .  அந்தமானில்

கேவகைல செ-ய்கிகே(ன் அழகு .  எனது உ(வினர்கள் வந்தனர் .  அவர்ககைள அகைழத்துச் செ-ல்கிகே(ன் அழகு

என் அழகு(ார்.  வழியில் ஒருவர் மட்டும் வி)ர்க்க  ஏறி வந்தார் .  அவரிடம் செதாகைலவில் காட்சி

முகைன உள்ளது. ஆனால் அருகைம)ான இடம் என ஆங்கிலத்தில் செதரிவித்கேதன் அழகு. ஏற்ககேனகேவ

�ான் அழகு வந்துள்கேளன் அழகு. அருகைம)ான இடம் என ஆங்கிலத்தில் பதில் அளித்தார் . அழகி) காட்சி

முகைனகை)க் கண்ட ஓர் இனி) அனுபத்துடன் அழகு திரும்பிகேனாம்.

க�ற்கமைர

சிடி)ா  தபு கடற்ககைர அல்லது முண்டா  பஹாடு கடற்ககைர (Port Blair) Munda  pahad)  என

இங்குள்ள கடற்ககைரகை) அகைழக்கின் அழகு(னர் .  நுகைழவு வாயிலில் சூழல் �ட்புக் கடற்ககைர என

குறிப்பிட்டுள்ளனர். 2004 ஆம் ஆண்டின் அழகு கேபாது ஏற்பட்ட சுனாமி)ால் விழுந்த மரம் கடலில்

கிடக்கி(து.  அகைத அப்படிகே) விட்டு கைவத்துள்ளனர் .  அது கடலின் அழகு பின் அழகுபு(க் காட்சியுடன் அழகு

அழகாக  உள்ளது.  பலர் அங்கு நின் அழகுறு புகைகப்படம் எடுக்கின் அழகு(னர் .  கேமலும் விழுந்த

மரங்ககைளக் செகாண்டு கே-ாபா ,  இருக்கைககள்,  கேமகைஜ கேபான் அழகு(கைவககைள உருவாக்கியுள்ளனர் .

இகைவ இ)ற்கைக)ாக  உருவாக்கப்பட்டது .  தச்சு கேவகைல செ-ய்)ப்படாதகைவ .  மிகப் செபரி)

மரத்துண்டுககைளக் செகாண்கேட இதகைன வடிவகைமத்துள்ளனர் .  அது இ)ற்கைக)ாக  காட்சி

தருகி(து. அதில் அமர்ந்து பலர் புகைகப்படம் எடுக்கின் அழகு(னர்.
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வகைளந்து செ�ளிந்து செ-ல்லும் கடற்ககைர. அது தீகைவ ஒட்டிச் செ-ல்கி(து. இங்குள்ள கடல்

ஆழமில்லாதது.  கடற்ககைரகை) ஒட்டி செவகுதூரம் வகைர ஆழம் குகை(ந்துள்ளது .  நீர் மிகத்

செதளிவானது.  செவண்கைம)ான  மணல் பரப்பு ,  நீரில் மீன் அழகுகள் ,  மற்றும் �ண்டுககைளக் காண

முடிந்தது. அழகி) சிறி) மீன் அழகுகள் ககைரயின் அழகு ஓரத்தில் நீந்துவகைதக் காணலாம் . அகைவ �ம்கைமக்

கண்டு அஞ்சி ஓடுவதில்கைல.

கடற்ககைர ஓரமாக  நீரில் ப)ம் இல்லாமல் �டந்து செ-ல்லலாம் .  குளிப்பதற்கும் ஏற்(

இடம்.  கேஜாடிகள் பல கடற்ககைர ஓரமாக �டந்து செ-ல்கின் அழகு(னர் .  இது அகைலகள் குகை(வான

கடல்.  கடற்ககைரயின் அழகு ஓரத்தில் நீரானது பளிங்கு கேபால் மின் அழகுனுவகைதக் காணலாம் .  இக்கடலின் அழகு

அழகைக அவரவர் ர-கைனக்கு ஏற்(வாறு வர்ணிக்கலாம்.

சூரிய அஸ்த�னம்

சிடி)ா தபு கடற்ககைர)ானது சூரி) அஸ்தமனக் (Port Blair) Sunset View) காட்சிக்குப் செப)ர் செபற்(

இடம். அது மட்டும் அல்லாமல் சூரி) உத)க் காட்சிகை)க் (Port Blair) Sunraise) காணபதற்கும் சுற்றுலாப்

ப)ணிகள் வந்து செ-ல்கின் அழகு(னர் .  சூரி)  அஸ்தமனத்கைதக் காண்பதற்காக  மாகைல கே�ரத்தில்

இங்கு வருகின் அழகு(னர்.  சூரி) உத)த்கைதக் காண்பதற்காக மாகைல கே�ரத்தில் இங்கு வந்து இதன் அழகு

அருகில் உள்ள விடுதிகளில் தங்குகின் அழகு(னர்.
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சூரி)ன் அழகு மகை(தல் என் அழகுபது தீவுகளின் அழகு மகைலத்செதாடர் பின் அழகுனனியில் �டக்கி(து .

சூரி)க்கதிர்கள் கடல் நீரில் பட்டு செபான் அழகு நி(மாக ஒளிர்கி(து . அது அழகி) காட்சி. அதகைனக்

காணத்தான் அழகு பணத்கைத செ-லவு செ-ய்து சுற்றுலாப் ப)ணிகள் அங்கு கூடுகின் அழகு(னர். 

மாகைல செபாழுதில் கடல் உள் வாங்குகி(து .  உள் வாங்கி) பி(கு கடல் மணல் அகைல

அகைல)ாக  படிந்துள்ளது.  செவண் மணல் பரப்பில் சூரி)  ஒளியில் அகைவ பிரகா-மாக

மின் அழகுனுவகைதக் காணலாம் .  இப்படி இ)ற்கைகயின் அழகு அழகிகைன பல்கேவறு காட்சி)ாகக் கண்டு

மகிழலாம்.  சில இடங்களில் வண்டல் மணல் (Port Blair) Sylvan sand)  காட்சிகை)யும் காணலாம் .  கடல்

உள்வாங்கும் கேபாது கடலில் மகை(ந்திருந்த பாகை(களும் செவளிகே) செதரியும்.

சிடி)ா தபு தீவு அருகில் படகு -வாரியும்  உண்டு .  அதன் அழகு மூலம் ரூட் தீவு (Port Blair) Rutt Island)

மற்றும் சிண்கு தீவு (Port Blair) Cinque Island)  ஆகி) இடங்களுக்கும் ப)ணிகள் செ-ல்கின் அழகு(னர் .  கேமலும்

கலாபத்தர் (Port Blair) Kalapathar)  என் அழகு(  இடத்தில் �கைடபயிற்சி கேமற்செகாள்கின் அழகு(னர் .  இங்கு

கரும்பாகை(கள் மற்றும் கடற்ககைரயும் உள்ளது .  சிடி)ா தபு ப)ணம் செ-ல்லக் கூடி)வர்கள்

இப்படி பல்கேவறு இடங்ககைளக் காணலாம் .  முழுக்க  இது ஒரு ப)னுள்ள  சுற்றுலாத் தலம்

என் அழகுபதில் மாற்றுக் கருத்கேத கிகைட)ாது. 
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22.அந்த�ான் பச்மைச நிற வெ&ண்கலப் பாம்பு

பாம்பு என் அழகுபது ஒரு ஊர்வன விலங்காகும் .  இதற்கு நீளமான உடலும் ,  சிறு தகைலயும்

உள்ளது.  பாம்பிற்கு கால்கள் மற்றும் காதுகள் கிகைட)ாது .  பாம்பின் அழகு மீது உள்ள கேதாலானது

செ-தில்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் .  குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு முகை( பாம்பு தனது கேதாகைல

உரித்து விடும் பண்பு செகாண்டது .  பாம்புகள் நீரில் �ன் அழகு(ாக  நீந்தும் ஆற்(ல் பகைடத்தகைவ .

உலகில் சுமார் 2700  வகைக)ான பாம்பு இனங்கள் உண்டு .  இந்தி)ாவில் சுமார் 230  பாம்பு

இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 50 இனப் பாம்புகள் மட்டுகேம �ச்சுத்தன் அழகுகைம செகாண்டகைவ.

பச்மைசப் பாம்பு

பாம்புகள் பல்கேவறு நி(ங்செகாண்டகைவ. அவற்றில் பச்கை- நி(ம் செகாண்ட பாம்புகளும்

உள்ளன.  செபாதுவாக பச்கை- நி(ப் பாம்புகள் விஷத் தன் அழகுகைம)ற்(கைவ .  அல்லது குகை(வான

விஷம் செகாண்டிருக்கும். உயிகைர கேபாக்கும் அளவிற்கு விஷத்தன் அழகுகைம கிகைட)ாது . அந்தமான் அழகு

தீவுகளிலும் பச்கை- நி( பாம்புகள் வாழ்கின் அழகு(ன.

பச்மைச நிற வெ&ண்கலப் பாம்பு

அந்தமானில் வாழக்கூடி)  பச்கை-ப் பாம்கைப அந்தமான் அழகு பச்கை- நி(  செவண்கல

மரப்பாம்பு (Port Blair) Andaman Green Bronzeback  Tree Snake),  அந்தமான் அழகு செவண்கல முதுகுப் பாம்பு

(Port Blair) Andaman  Bronzeback)  மற்றும் அந்தமானன் அழகு ப்கேரான் அழகுஸ்�ாட்டர் (Port Blair) Andamanen  Bronzenatter)

கேபான் அழகு(  செப)ர்களில் அகைழக்கி(ார்கள் .  இதன் அழகு விலங்கி)ல் செப)ர் செடன் அழகுடிரிலாபிஸ்

அந்தமாசெனன் அழகுசிஸ் (Port Blair) Dendrelaphis andamanesis)  என் அழகுபதாகும்.  இப்பாம்பு அந்தமான் அழகு தீவுகளில்

மட்டுகேம வாழக்கூடி) குறிப்பிட்ட இடவாழ் விலங்காகும் .  ஆககேவ இது அரி) இனத்கைதச்

கே-ர்ந்தது. இது அந்தமான் அழகு மற்றும் லிட்டில் அந்தமான் அழகு தீவுகளில் மட்டுகேம வாழ்கின் அழகு(து.
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இப்பாம்பு அழகி)  நி(ம் செகாண்டுள்ளது .  செபரும்பாலும் மரங்களில் வசிக்கின் அழகு(து .

மரக்கிகைளகளில் கேவகமாகப் ப)ணம் செ-ய்யும் .  ஒரு கிகைளயிலிருந்து அடுத்தக் கிகைளக்கு

தாவிச் செ-ல்லக் கூடி)து .  இகைவ இகைரகை) பிடிப்பதற்காக  மரத்கைத விட்டு கீகேழ தகைரக்கு

வருகின் அழகு(ன. மரத்தில் இருக்கும்கேபாது இதகைன எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடி)ாது . இதன் அழகு பச்கை-

நி(ம்,  இகைலகளின் அழகு பச்கை- நி(த்துடன் அழகு கலந்து விடுவதால் காண்பது அரிது .  இருப்பினும்

சுற்றுலாப் ப)ணிகளின் அழகு பார்கைவயில் இகைவ செதன் அழகுபட்டு வருகின் அழகு(ன . பகல் செபாழுதில், இதன் அழகு

மீது சூரி) ஒளிபடுகி(து .  அப்கேபாது பாம்பின் அழகு உடல் பிரகா-மாக மின் அழகுனுகி(து .  �ாங்களும்

சிடி)ாதபு என் அழகுனும் தீவில் அகைமந்துள்ள வனப்பகுதியில் இப்பாம்கைபக் கண்கேடாம்.

இப்பாம்பு தகைரயில் மிகவும் கேவகமாக  ஊர்ந்து செ-ன் அழகு(து .  சுமார் 4  அடி நீளம்

செகாண்டது.     4  புகைகப்படங்ககைள எடுத்கேதன் அழகு .  அது செ-ல்லக் கூடி)  கேவகத்தில் முழு

பாம்கைபயும் படம் எடுக்க முடி)வில்கைல .  -ருகின் அழகு உள்கேள நுகைழந்து ,  நுகைழந்து கேவகமாகச்

செ-ன் அழகு(து.  எடுத்த  புகைகப்படங்ககைளப் பார்த்தால் அதன் அழகு தகைலப்பகுதி கிகைடக்கவில்கைல .

கேமலும் அது ஒரு பச்கை- நி(  பிளாஸ்டிக் கயிறு கேபாலகேவ புகைகப்படத்தில் காட்சி)ாகத்

செதரிகி(து.
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உ�ல்

இப்பாம்கைப முதன் அழகு முதலாக  1871  ஆம் ஆண்டில் ஆண்டர்-ன் அழகு (Port Blair) Anderson)  என் அழகுபவர்

அறிவி)ல் பூர்வமாக விவரித்து செப)ரிட்டுள்ளார் .  இப்பாம்பு 100 – 130  செ-.மீ நீளம் வகைர

வளரக்கூடி)து.  செமல்லி),  நீண்ட  உடகைலக் செகாண்டுள்ளது .  கேதாலின் அழகு மீது செமன் அழகுகைம)ான

செ-தில்கள் மூடியுள்ளன .  புல்லின் அழகு பச்கை- நி(த்துடன் அழகு மஞ்-ள் கலந்த பச்கை- நி(த்தில் அதன் அழகு

கேமல்பாகம் உள்ளது. உடலின் அழகு அடிப்பகுதி செவளிறி) பச்கை- நி(மும், விளிம்புப் பகுதி கருப்பு

நி(த்கைதயும் செகாண்டுள்ளது.

தகைல தட்கைட)ாகவும் ,  கழுத்கைத விட நீண்டு இருக்கி(து .  தகைலப்பகுதி பச்கை- நி(ம்

செகாண்டது.  உதடுகள் மற்றும் கீழ்த்தாகைட செவளிர் மஞ்-ள் அல்லது செவளிறி)  பச்கை-

நி(முகைட)து.  மூக்குப்பகுதியிலிருந்து கருப்பு நி(க்கேகாடு கண்களின் அழகு இருபு(ம் செ-ல்கி(து .

�ாக்கு சிகப்பு நி(மும் ,  அதன் அழகு நுனிப்பகுதி மட்டும் கருகைம நி(மும் செகாண்டதாக உள்ளது .

செபரி)  கண்களும் அதில் வட்ட  வடிவமான  கண்மணிகளும் உள்ளன .  இளம்

வாலிபப்பருவமுகைட) பாம்புகளின் அழகு கேமல்பகுதி செவண்கலம் கேபால ஒளிர்கி(து.

இப்பாம்புகள் சூரி)  ஒளிகை) மிகவும் கே�சிக்கின் அழகு(ன .  பகல் செபாழுதில் புதர் மீதும் ,

மரங்களின் அழகு மீதும் சுறுசுறுப்பாக  செ-)ல்படும் .  மிக நீண்ட தூரத்திற்கு ஒரு கிகைளயிலிருந்து ,

மற்செ(ாரு கிகைளக்கு தாவிக்குதிக்கும் .  கேமா-மான  பருவநிகைலயின் அழகு கேபாது மட்டும்

சுறுசுறுப்பின் அழகுறி காணப்படும் .  இது கூச்- சுபாவம் செகாண்டது .  கைகயில் பிடித்தால் பலமுகை(

கடிக்கும்.  கடித்த  இடத்தில் ஒரு மணி கே�ரம் வகைர வீக்கம் இருக்கும் என ஆய்வாளர்கள்

கூறுகின் அழகு(னர்.

இதன் அழகு முக்கி)  உணவு பல்லிகள் ,  ஓனான் அழகு,  தவகைளகள்,  கேதகைரகள் மற்றும் சிறி)

ப(கைவகள் கேபான் அழகு(கைவ ஆகும் .  பல்லிககைளப்பிடிப்பதற்காக மரக்கூகைரகள் வழி)ாக வீட்டில்

நுகைழவதும் உண்டு .  பாம்பின் அழகு மீது உள்ள  தவ(ான  �ம்பிக்கைக காரணமாக  இகைவ

செகால்லப்படுகின் அழகு(ன. -ாகைலப்பகுதியில் வாகனங்களால் அடிப்பட்டு இ(க்கின் அழகு(ன. பாம்கைபப்
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பற்றி கேபாதி)  விழிப்புணர்வு இல்லாத  காரணத்தால் இப்பாம்புகளுக்கு அச்சுறுத்தல்

செதாடர்ந்து �டக்கி(து .  கேமலும் பருவநிகைல மாற்(த்தின் அழகு காரணமாகவும் ,  இப்பாம்பு இனம்

அழிந்து கேபாகும் விளிம்பு நிகைலயில் உள்ளது.
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23.கXவ்லாக் தீவு

கேஹவ்லாக் தீவானது (Port Blair) Havelock Island) கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 57 கி.மீ செதாகைலவில்

உள்ளது. அந்தமானில் உள்ள செபரி) தீவுகளில் இதுவும் ஒன் அழகு(ாகும்.      இது 8 கி.மீ அகலமும்,

சுமார் 113.93  -துர கிகேலா மீட்டர் பரப்பளகைவயும் செகாண்டது .  இத்தீவு 58.5  கி.மீ நீளமான

கடற்ககைரகை)க் செகாண்டுள்ளது .  இத்தீவின் அழகு மிக  உ)ரமான  பகுதி உலுடாங்க  (Port Blair) Yulutang)

என் அழகுபதாகும்.  இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 548  அடி (Port Blair) 167  மீட்டர்)  உ)ரத்தில் அகைமந்துள்ளது .

இத்தீவில் 2011  ஆம் ஆண்டில் எடுத்த  மக்கள் செதாகைகக் கணக்செகடுப்பின் அழகுபடி 6351  கேபர்

வசிக்கின் அழகு(னர்.

இது கிகேரட் அந்தமான் அழகு (Port Blair) Great  Andaman)  -ங்கிலிகை)ச் கே-ர்ந்த ஒரு தீவு .  இது செதற்கு

அந்தமான் அழகு மாவட்ட  நிர்வாகத்தின் அழகு எல்கைலக்கு உட்பட்டது .  பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காலத்தில்

ஆங்கிகேல)த் தளபதி)ாக  இருந்த  செஹன் அழகுறி கேஹவ்லாக் (Port Blair) Henry  Havelock)  என் அழகுபவரின் அழகு

நிகைனவாக  கேஹவ்லாக் என  இத்தீவிற்குப் செப)ரிடப்பட்டது .  1971  ஆம் ஆண்டில்

பங்களாகேதஷ் பிரிவிகைன �டந்தகேபாது ஏற்பட்ட கேபாரின் அழகு கேபாது வங்க கேத-த்கைதச் கே-ர்ந்த

அகதிகள் கேஹவ்லாக் தீவில் குடிகே)றினர் .  ஆககேவ வங்காள செமாழி கேபசுபவர்கள் அதிகமாக

உள்ளனர்.
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இத்தீவில் கேகாவிந்தா �கர் (Port Blair) Govinda Nagar),  விஜய் �கர் (Port Blair) Vejoy  Nagar),  ஷி)ாம் �கர்

(Port Blair) Shyam Nagar),  கிருஷ்ண �கர் (Port Blair) Kishna Nagar),  ராதா �கர் (Port Blair) Radha Nagar)  என  5  கிராமங்கள்

உள்ளன.  கேமலும் ஷி)ாம் �கருக்கும் ,  கிருஷ்ணா �கருக்கும் இகைடயில் உள்ள -ாகைலயிலும்

மக்கள் வசிக்கின் அழகு(னர் .  இங்குள்ள கிராமங்களில் கேகாவிந்தா �கரில் மிக அதிகமாக மக்கள்

வசிக்கின் அழகு(னர்.  இத்தீவின் அழகு வடக்கு முகைனயில் ஒரு கலங்ககைர விளக்கம் 2005  ஆம் ஆண்டில்

நிறுவப்பட்டது.  இது கேகாவிந்தா  �கருக்கு அருகில் உள்ளது .  கேமலும் 2018  ஆம் ஆண்டு

டி-ம்பரில் கேஹவ்லாக் தீவின் அழகு செப)கைர ஸ்வராஜ் தீவு (Port Blair) Swaraj  Island)  என  செப)ர் மாற்(ம்

செ-ய்துள்ளனர்.

சுற்றுலா

அந்தமானில் உள்ள சுற்றுலாத் தளங்களில் கேஹவ்லாக் தீவும் ஒன் அழகுறு .  மிக முக்கி)மான

சுற்றுலாத் தீவாக  கேஹவ்லாக் கருதப்படுகி(து .  இத்தீவில் ராதா  �கர் கடற்ககைர ,  எலிசெபன் அழகுட்

கடற்ககைர,  விஜய் �கர  கடற்ககைர மற்றும் காலா  பாத்தர் கடற்ககைர என  பல  கடற்ககைரகள்
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உள்ளன.  கேமற்குக் கடற்ககைரயில் கடற்ககைர எண் 7  என் அழகு( எண்கைணக் செகாண்டது.  ராதா �கர்

கடற்ககைர ஆகும் .  இது ஆசி)ாக் கண்டத்தில் மிகவும் சுத்தமான மற்றும் அழகான கடற்ககைர

என் அழகு( சி(ப்கைபப் செபற்றுள்ளது. இதகைன 2004 ஆம் ஆண்டில் கைடம் பத்திரிக்கைக கேதர்வு செ-ய்து

அறிவித்தது.

ராதா  கடற்ககைர சுத்தமாகவும் ,  செவண்கைம)ான  மணல் பரப்கைபயும் செகாண்டது .

செவளி�ாட்டுப் ப)ணிகள் இங்கு அதிகம் வந்து செ-ல்கின் அழகு(னர் .  கேதனிலவு வருபவர்களுக்கு

ஏற்(  இடம்.  இது உலகளவில் பிரபலமான  கடற்ககைர .  இங்கேக கடலுக்கு அடியில் உள்ள

பவளப் பாகை(ககைள கண்டு மகிழலாம் .  சூரி)  அஸ்தமனக் காட்சிகை)க் காண்பதற்காக

சுற்றுலாப் ப)ணிகள் இங்கு மாகைலயில் கூடுகின் அழகு(னர்.

எலிசெபன் அழகுட் பீச் எனப்படும் )ாகைனக் கடற்ககைர ராதா �கர் கடற்ககைரக்கு அருகிகேலகே)

உள்ளது.  இங்கேக �டந்கேத செ-ன் அழகுறு விடலாம் .  படிகம் கேபான் அழகு(  நீர் பரப்பும் ,  அருகில்

பசுகைம)ான காடும் உள்ளது .  இங்கு )ாகைன மீது -வாரி செ-ய்)லாம் .  ராஜன் அழகு என் அழகு( கடலில்

நீந்தும் )ாகைன இங்குள்ளது .  75  வ)துக்கு கேமல் ஆன இந்த ஒரு )ாகைன மட்டும் கடலில்

நீந்துகி(து.  )ாகைனகள் செபாதுவாக  கடலில் நீந்தாது .  ஆனால் இந்த  )ாகைனக்கு சிறு

வ)திகேலகே) நீச்-ல் கற்றுத் தந்ததால் இது கடலில் நீந்துகி(து .  சில  ப)ணிகள் இந்த

)ாகைனயுடன் அழகு கே-ர்ந்து நீந்தியுள்ளனர் .  செவளி�ாட்டுச் சுற்றுலாப் ப)ணிகள் ராஜன் அழகு

)ாகைனயுடன் அழகு கே-ர்ந்து புகைகப்படம் எடுத்துக் செகாள்ளவும் அதனுடன் அழகு கடலில் நீந்தவும்

விருப்பம் செகாண்டுள்ளனர்.
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விஜய் �கர கடற்ககைரயும் சுற்றுலாப் ப)ணிககைள செவகுவாகக் கவர்ந்திருக்கி(து . இங்கு

ஸ்கூபா கைடவிங் மூலம் பவளப் பாகை( ,  அழகி) மீன் அழகுககைளயும் கண்டு மகிழ்கின் அழகு(னர் .  இங்கு

கைகவிகைனப் செபாருட்களும் ,  கடல் மற்றும் கடல் சிப்பிகளால் செ-ய்)ப்பட்ட செபாருட்களும்

கிகைடக்கின் அழகு(ன.

எலிசெபன் அழகுட் கடற்ககைரக்கு 5  என் அழகு(  எண் செகாடுக்கப்பட்டுள்ளது .  விஜய் �கர்

கடற்ககைரக்கு 3  எண்ணும்,  காலாபாந்தர் (Port Blair) Kalapanthar)  என் அழகு(  கடற்ககைரக்கு எண் 1  எனக்

செகாண்டுள்ளது.  கேஹவ்லாக் தீவில் உள்ள அகைனத்துக் கடற்ககைரகளுகேம அழகான சுற்றுலாப்

பகுதிளாக  உள்ளன.  இங்கு ஒரு�ாள் தங்கி அகைனத்தும் கண்ட  பி(கு கேபார்ட் பிகேளர்

திரும்பலாம்.
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24.பாரா�ங் பயணம்

பாரடங் (Port Blair) Baratang)  என் அழகுபது அந்தமானில் உள்ள ஒரு தீவு .  இதகைனப் பாரடாங் தீவு

என் அழகுறும் அகைழப்பார்கள் .  இந்த  தீவு கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 150  கி.மீ செதாகைலவில்

அகைமந்துள்ளது.  இது 242.6 -துர கிகேலா மீட்டர் பரப்பளவு செகாண்டது .  இந்த தீவின் அழகு வடக்கேக

�டு அந்தமான் அழகு தீவும், செதற்கேக செதற்கு அந்தமான் அழகு தீவும் அகைமந்துள்ளன. கேமலும் இத்தீவிற்குக்

கிழக்கேக 14 கி.மீ செதாகைலவில் ரிட்சி (Port Blair) Ritchie) என் அழகுனும் தீவும் உள்ளது. இத்தீவு வடக்கு மற்றும்

மத்தி) அந்தமான் அழகு நிர்வாக மாவட்டத்தின் அழகு கீழ் உள்ளது . நிர்வாகத்தின் அழகு அடிப்பகைடயில் ரங்கட்

தாலுக்காவின் அழகு கீழ் பாராடங் செ-)ல்படுகி(து.

இத்தீவிற்கு ராஞ்சிவாலாஸ் தீவு (Port Blair) Ranchiwalas)  என் அழகுகி( மற்செ(ாரு செப)ரும் உண்டு . 19

ஆம் நூற்(ாண்டின் அழகு இறுதியில் ராஞ்சி �கரம் அரசி)ல் எழுச்சி கண்டது .  அதனால் பலர்

கிறிஸ்துவ  மிஷனரிகளின் அழகு மூலம் கிறிஸ்துவ  மதத்திற்கு மாறினர் .  பிரிட்டிஷ் அரசு

வருங்காலத்கைதக் கருத்தில் செகாண்டு அந்தமான் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபர் தீவுகளில் பயிரிட முடிவு

செ-ய்தது.  அதன் அழகு அடிப்பகைடயில் பாராடங் தீவில் பயிர் செ-ய்வதற்காக ராஞ்சியில் இருந்து

செதாழிலாளர்கள் அங்கு குடிகே)றினார்கள். அதன் அழகு மூலமாக ராஞ்சி செதாழிலாளர்கள் ஒரு புதி)

வாழ்க்கைககை) பாராடங்கில் ஏற்படுத்தினர்.

பாராடங்கில் கடல் கேபாக்குவரத்திற்காக  1985  ஆம் ஆண்டில் அதன் அழகு கிழக்கு பு(த்தில்

ஒரு கலங்ககைர விளக்கம் அகைமக்கப்பட்டது .  ஒரு டிரங்க் -ாகைல பாராடங் ரங்கட் (Port Blair) Rangat)

மற்றும் மா)ாபந்தர் (Port Blair) Mayabunder) ஆகி)வற்கை( இகைணக்கி(து.

பாராடங் ஒரு மிக முக்கி)மான சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கி வருகி(து .  இப்பகுதியில்

கே-ற்று எரிமகைல (Port Blair) Mud volcano), சுண்ணாம்புப் பாகை( குகைக (Port Blair) Limestone cave), கிளி தீவு (Port Blair) Parrot

Island)  மற்றும் பாலுடிரா  கடற்ககைர (Port Blair) Baludera  Beach)  ஆகி)ன  உள்ளன.  ஆககேவ இங்கு
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வருடம் முழுவதும் சுற்றுலாப் ப)ணிகள் வந்து செ-ல்கின் அழகு(னர் .  ஆனால் பாராடங் தீவு

ப)ணம் என் அழகுபது ஒரு -ாக-ம் நிகை(ந்த (Port Blair) Adventurous) ப)ணமாககேவ கருதப்படுகி(து.

ஜிர்கா�ங்

ஜிர்காடங் (Port Blair) Jirkatang) என் அழகுபது ஒரு சிறி) கிராமம். இது செதற்கு அந்தமான் அழகு மாவட்டத்தில்

இடம் செபற்றுள்ளது .  இகைத ஒட்டி 77  சிறு கிராமங்கள் உள்ளன .  இது ஒரு செவப்பமண்டலப்

பகுதி.  இந்தப் பகுதி முழுவதும் மரங்கள் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் அதிகம்

வாழ்கின் அழகு(ன. கார் மற்றும் பஸ் மூலம் ப)ணம் செ-ய்கின் அழகு(னர்.

ஜிர்காடங்கில் ஒரு கே-ாதகைனச்-ாவடி (Port Blair) Check post)  உள்ளது.  அதகைன அடுத்து ஜாரவா

பழங்குடி (Port Blair) Jarawa Tribe)  மக்கள் வாழக்கூடி) காட்டுப்பகுதி உள்ளது .  அந்த வனப் பகுதிகை)க்

கடந்துதான் அழகு பாராடங் தீவிற்குச் செ-ல்ல கேவண்டும் .  இந்த வனப்பகுதி வழி)ாக  1970  ஆம்

ஆண்டில் அகைமக்கப்பட்ட டிரங்க் கேராடு செ-ல்கி(து .  20  ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுபு வகைர இந்த

வழி)ாகப் ப)ணம் செ-ய்வது என் அழகுபது ஆபத்தானதாக இருந்தது . ஏசெனனில் ஜாரவா பழங்குடி

இன மக்கள் வாழும் காட்டு வழி)ாக �ாம் செ-ல்வகைத அவர்கள் ஏற்றுக் செகாள்ளவில்கைல .

அவர்களால் தாக்கலாம் .  ஆககேவதான் அழகு இந்த  வழி)ாகச் செ-ல்லும் ப)ணம் ஒரு -ாக-ப்

ப)ணமாகக் கருதப்பட்டது.

பயணம்

பாராடங்கிற்குச் செ-ல்ல  என் அழகு(ால் அதிகாகைலயில் பு(ப்படுவது �ல்லது .  பஸ் மற்றும்

வாடகைக கார் மூலம் ப)ணம் செ-ய்)லாம் .  �ான் அழகு,  எனது மகைனவி தில்கைலக்கரசி ,  மகன் அழகு

கேஹாசிமின் அழகு ஆகி)  மூவரும் அதிகாகைல 3  மணிக்கேக த)ாராகிவிட்கேடாம் .  அப்பகுதிக்குச்

செ-ல்வதற்கு என உரிகைம செபற்( வாடகைக வாகனத்தில் காகைல 3.15 மணிக்கு பு(ப்பட்கேடாம்.

கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து பாராடங் செ-ன் அழகுறு வர கட்டணமாக ரூ .5,000  வசூல் செ-ய்கி(ார்கள்.

இதில் எந்த கேபரமும் கிகைட)ாது.
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கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து ஜிர்காடங் செ-ல்லும் பாகைத குண்டும் , குழியுமானது. ஆககேவ

வாகனம் செமதுவாகச் செ-ல்கி(து .  பல  வாகனங்கள் அதிகாகைலயிகேலகே) அவ்வழி)ாகச்

செ-ன் அழகுறு செகாண்டிருக்கி(து .  ஏசெனன் அழகுன(ால் ஜிர்காடங் இடத்தில் உள்ள  கே-ாதகைனச் -ாவடி

வழி)ாக காகைல 6 மணி, 9  மணி, 12,  மணி மற்றும் மாகைல 3 மணி என் அழகு( கால அட்டவகைண

அடிப்பகைடயில் மட்டுகேம ஜாரவா  பாதுகாக்கப்பட்ட  வனப்பகுதியில் (Port Blair) Jarawa  Reserve)

வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின் அழகு(ன . 10 – 20  வாகனங்கள ஒன் அழகுறு கே-ர்ந்து ,  ஒரு பாதுகாப்பு

வகைள)த்தின் அழகு (Port Blair) Convoy)  கட்டுப்பாட்டிற்குள் செகாண்டு வரப்பட்கேட வாகனங்கள்

அனுப்பப்படுகின் அழகு(ன.  இது ஜாரவா  பழங்குடி மக்களுக்கும் சுற்றுலா  செ-ல்லும் ப)ணிகள்

ஆகி) இரு பிரிவுகளுக்கும் செ-ய்)ப்படும் பாதுகாப்பாகும்.

ஜிர்காடங்கைக அதிகாகைல 4.45  மணிக்கு செ-ன் அழகுறு கே-ர்ந்கேதாம் .  பி(கு ஒரு விண்ணப்பப்

படிவத்தில் எங்கள் செப)ர் ,  விலா-ம்,  செதாகைலகேபசி எண் என  அகைனத்கைதயும் எழுதிக்

செகாடுத்கேதாம்.  பி(கு �ாங்கள் செ-ல்லும் வாகனத்தின் அழகு எண் ,  ஓட்டுனர் செப)ர் ,  விலா-ம்

அகைனத்தும் அந்த  படிவத்தில் ஓட்டுனர் எழுதிக் கைகசெ)ாப்பம் இட்டு அனுமதி செபற்(ார் .

கே-ாதகைனச் -ாவடியில் கேபாலீஸ் மற்றும் வனத்துகை(யினர் உள்ளனர் .  அவர்களின் அழகு அனுமதி

செபற்( பி(கேக பாராடங் செ-ல்ல முடியும்.
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-ரி)ாக  6  மணிக்கு வண்டி பு(ப்படும் .  அதற்குள் காகைலக் கடன் அழகு முடித்து ,  டிபன் அழகு

-ாப்பிட்டு விட்டு வண்டிக்கு 5.45  மணிக்குள் திரும்பி வந்துவிட  கேவண்டும் என  எங்கள

ஓட்டுனர் அறிவுறுத்தினார். கே-ாதகைனச் -ாவடி அருகில் கழிப்பிட வ-திகள் இருந்தன.

கே-ாதகைனச் -ாவடிகை) செ�ருங்குவதற்கு முன் அழகுபாக இருபு(ங்களிலும் டீ ககைட மற்றும்

டிபன் அழகு ககைடகள் இருந்தன .  ககைடயிலிருந்து இந்தி ,  செபங்கால்,  தமிழ்,  ஆங்கிலம் என  பல

செமாழிகளில் ககைடகாரர்கள்,  சுற்றுலாப் ப)ணிககைள கூவி ,  கூவி அகைழத்தனர் .  மதுகைர மல்லி

பூ இட்லி வாங்க… .  என  தமிழில் பலமான குரல் ஒலித்தது .  இங்கு தமிழர்கள் ,  செபங்காலி

மற்றும் இந்தி கேபசுபவர்கள் உள்பட பலர் ககைடகள் கைவத்திருக்கின் அழகு(னர் . அது தவிர இவர்கள்

தமிழ், செபங்காலி, இந்தி என செமாழிகளில் கேபசும் தி(கைம செகாண்டவர்களாக உள்ளனர்.

பாராடங்கில் டிபன் அழகு ககைட குகை(வு .  டிபன் அழகு கிகைடப்பது சிரமம் .  ஆககேவ ஜிர்காடங்கில்

-ாப்பிட்டு விடுங்கள் என டிகைரவர் கூறினார் . அதன் அழகு அடிப்பகைடயில் காகைல 5 மணிக்கு டிபன் அழகு

-ாப்பிட்கேடாம். என் அழகு வாழ்�ாளில் முதன் அழகு முதலாக காகைல 5 மணிக்கு டிபன் அழகு -ாப்பிட்கேடன் அழகு. இது

ஒரு புதி) அனுபவம். கேமலும் அந்தமான் அழகு தீவில் காகைல 5 மணிக்கு சூரி)ன் அழகு ஒளி வந்துவிடும்.

மாகைல 5  மணிக்கு எல்லாம் இருட்டாகிவிடும் .  இது கூட  ஒரு புதி)  அனுபவம்தான் அழகு .

மதுகைரகை)ச் கே-ர்ந்த  ககைடகாரரின் அழகு ககைடயில் சுடச்சுட  இட்லி கிகைடத்தது .  அவரிடம்

கேகட்டகேபாது, அவர்களுக்கு வீடு, நிலம் என ஜிர்காடங் கிராமத்தில் உள்ளது என கூறினார்.

காகைல 6  மணிக்கு வாகனங்கள் செ-ல்ல  அனுமதி கிகைடத்தது .  ஒரு பாதுகாப்பு

வகைள)த்தில் வாகனங்கள் ஒகேர கேவகத்தில் ப)ணித்தன .  ஜாரவா  பாதுகாப்பு

வனப்பகுதி)ானது 50  கி.மீ.  நீளம் செகாண்டது .  இப்பகுதியில் வாகனத்கைத நிறுத்தக்கூடாது .

தாவரங்கள் உள்பட எகைதயும் புகைகப்படம் எடுக்கக்கூடாது .  ஜாரவா மனிதர்ககைளக் கண்டால்

புகைகப்படம் எடுக்கக்கூடாது .  கேமலும் அவர்களுக்கு எதுவும் வழங்கக்கூடாது கேபான் அழகு(

உத்தரவு பி(ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது .  மீறுகேவாருக்கு தண்டகைனயும் ,  அபராதமும்

விதிக்கப்படுகி(து.
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டிரங்க் கேராட்டின் அழகு இருபு(மும் அடர்ந்த காடுகள் .  இந்தக் காட்டின் அழகு உள்பகுதியில்தான் அழகு

ஜாரவாக்கள் வாழ்கி(ார்கள். அவர்களில் சிலர் டிரங்க் கேராட்டிற்கு வருவதுண்டு . அவர்ககைளக்

காண்பது என் அழகுபதும் சுற்றுலாப் ப)ணிகளின் அழகு விருப்பமாகும் .  �ாங்கள் ஒரு செபண் மற்றும்

மூன் அழகுறு குழந்கைதககைளக் கண்கேடாம் .  செபண் தனது முகத்தில் சிகப்பு வண்ணத்கைதப் பூசி

இருந்தார். வாகனத்கைதப் பார்த்து ஏகேதா கூச்-லிட்டது மட்டும் செதரிந்தது.

வாகனங்கள் அகைனத்தும் 50  கி.மீ.  ப)ணத்திற்குப் பி(கு ஒரு படகுத்துகை(கை)

அகைடந்தது.  அகைனவரும் அங்கேக இ(க்கப்பட்டனர் .  படகுத் துகை(யில் மிகப்செபரி)  படகு

(Port Blair) Jungar) இருந்தது. அதில் பஸ், கேவன் அழகு, உள்ளூகைரச் கே-ர்ந்த வாகனங்கள் ஆகி)வற்கை( படகில்

ஏற்றினார்கள்.  சுற்றுலா ப)ணிகள் ஒருவருக்கு டிக்கட் ரூபாய் பத்து என வசூலிக்கப்பட்டது .

அந்த செபரி) விகை-ப் படகில் வாகனங்களுடன் அழகு கே-ரந்து கடலில் ப)ணம் செ-ய்கேதாம் .  ஒரு

கிகேலா  மீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள  பாராடங் படகு துகை(கை) அகைடந்கேதாம் .  பாராடங்

உங்ககைள வரகேவற்கி(து என் அழகுகி( கேபார்டு அகைனவகைரயும் வரகேவற்(து.

பாராடங்கில் இருந்துதான் அழகு சுற்றுலாப் பகுதிகளுக்குச் செ-ல்ல கேவண்டும் .  ஒகேர �ாளில்

இடங்ககைளப் பார்க்க  முடி)ாது .  அங்கு தங்கி பார்த்து வரலாம் .  வண்டிகை) வாடகைகக்கு

எடுத்து செ-ல்பவர் குறிப்பிட்ட கே�ரத்திற்குள் திரும்பிச் செ-ல்ல கேவணடி இருக்கும் .  அதற்குள்

பார்க்கும் இடத்கைதத் திட்டமிட கேவண்டும்.
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�ாங்கள் கே-ற்று எரிமகைலக்குச் செ-ன் அழகுறு விரும்பிகேனாம் .  பாராடங்கில் தமிழ்�ாட்கைடச்

கே-ர்ந்த  சிலர் ககைட கைவத்திருக்கின் அழகு(னர் .  அந்தமான் அழகு தீவில் செதன் அழகுகைன மரங்கள் அதிகம்

இருந்தாலும் இளநீர் முப்பது மற்றும் �ாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பகைன செ-ய்கின் அழகு(னர் .  ஒரு

செபரி) இளநீர் 40  ரூபாய்.  அதில் 2  ஸ்ட்ரா கேபாட்டுக் செகாடுக்கி(ார்கள் .  இரண்டு கைககளால்

பிடிப்பகேத சிரமம். ஒரு ஸ்ட்ரா வழி)ாக இளநீகைர உரியும் கேபாது , மற்செ(ாறு ஸ்ட்ரா வழி)ாக

காற்று உள்கேள செ-ல்கி(து .  அப்கேபாதுதான் அழகு நீகைர உறிஞ்சிக் குடிக்க முடியும் .  இது கூட ஒரு

புதி) அனுபவம்தான் அழகு.

பாராடங் படகு துகை( மிக அழகானது .  எதிகேர பசுகைம)ான தீவுகள் செதன் அழகுபடுகின் அழகு(ன .

செபரி) படகுகளும் குறிப்பிட்ட கே�ரத்தில் மட்டுகேம பு(ப்படுகின் அழகு(ன . மறுபு(த்திலிருந்து வந்த

பி(கு அதில் உள்ள வாகனங்களும் ,  சுற்றுலாப் ப)ணிகளும் இ(ங்கி) பி(கு மீன் அழகுடும் அதில்

பஸ்,  லாரி,  கார் உள்பட் வாகனங்கள் ஏற்(ப்பட்டன .  ப)ணிகளும் ஏறிக் செகாண்ட  பி(கு

செபரி) விகை-ப் படகு பு(ப்பட்டுச் செ-ன் அழகு(து.

எங்களுகைட)  வாகனம் நிறுத்தப்பட்ட  இடத்திற்கு மீண்டும் வந்து கே-ர்ந்கேதாம் .

அங்கிருந்து பல வாகனங்ககைள ஒன் அழகுறு கே-ர்த்து பி(கு பாதுகாப்பு வகைள)த்துடன் அழகு ஜிர்காடங்

கே�ாக்கி அணிவகுத்தன .  திருப்பி வரும்கேபாது இரண்டு ஜாரவா பழங்குடி இகைளஞர்ககைளக்

காண முடிந்தது.  அவர்கள் இருவரும் வாகனத்தின் அழகு இருபு(மும் வந்தனர் .  கைக நீட்டி ஏகேதா

கேகட்பது கேபால் செதரிந்தது .  வாகனத்கைத நிறுத்தாமல் செ-ன் அழகு(கேபாது வாகனத்கைத அவர்கள்

தட்டினர்.

அந்த  இருவரும் கேமலாகைட அணி)ாமல் இருந்தனர் .  கருத்த  உடல்,  தகைலமுடி

கருகைம)ான சுருட்கைட முடி, மூக்கு மட்டும் செபரி)தாக, நீண்டு கூர்கைம)ாக இருந்தது. கண்கள்

முட்கைட கேபால் செபரி)தாகவும் ,  செவள்கைளப் பகுதி மட்டும் பிரகா-மாகத் செதரிந்தது .  கேமலும்

வாகனம் செ-ல்லும் கேபாது புதர் மகை(வில் இருந்து ,  மகை(ந்து நின் அழகுறு கேவடிக்கைக பார்த்த

செபண்கைணயும் பார்க்க முடிந்தது.
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ஒரு மனிதன் அழகு  மற்செ(ாரு மனிதகைன அதி-)மாக பார்க்கும் ஒரு நிகழ்வாககேவ இது

இருந்தது.  ஜிர்காடங்கில் உள்ள  கே-ாதகைனச் -ாவடியில் �ாங்கள் திரும்பி வந்தகைத பதிவு

செ-ய்த பின் அழகுனர் கேபார்ட் பிகேளர் கே�ாக்கி பு(ப்பட்கேடாம் .  பாராடங் ப)ணம் முடிந்து மீண்டும்

கேபார்ட் பிகேளரில் உள்ள தங்கும் இடத்திற்குத் திரும்பிகேனாம் .  �ாங்கள் திரும்பி வந்த பி(கு

எங்களிடம் கேகட்ட முதல் கேகள்வி ஜாரவா பழங்குடி மனிதகைனப் பார்த்தீர்களா என் அழகுபதுதான் அழகு .

அவர்ககைள பார்த்கேதாம் என மகிழ்ச்சியுடன் அழகு செதரிவித்கேதாம் .  தமிழ்�ாடு திரும்பி வந்த பி(கு

அந்தமானில் பழங்குடி மக்ககைள பார்த்தீர்களா  என  �ண்பர்கள் கேகட்டனர் .  அந்தளவிற்கு

அந்தமான் அழகு பழங்குடிகள் மீது ஆர்வம் செகாண்டவர்களாக மக்கள் உள்ளனர்.
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25.கசற்று எரி�மைல

எரிமகைலகை) ஆங்கிலத்தில் வால்ககேனா  (Port Blair) Volcano)  என் அழகுகின் அழகு(னர்.  இது இத்தாலி)

செமாழியிலிருந்து செப(ப்பட்டதாகும்.  கேராமானி)ர்களின் அழகு செ�ருப்புக் கடவுள் வால்கன் அழகு ஆகும் .

அதன் அழகு அடிப்பகைடயிகேலகே) வால்ககேனா  என் அழகு(  செ-ால் உருவானது .  எரிமகைல செபாதுவாக

கூம்பு வடிவம் செகாண்டதாக இருக்கும் .  அதன் அழகு சிகரத்தில் வாய் கேபான் அழகு( அகைமப்பு உள்ளது .

அதன் அழகு வழி)ாக  பூமியிலிருந்து சூடான  கற்குழம்பு ,  -ாம்பல்,  நீராவி மற்றும் வாயுக்கள்

செவளிப்படுகின் அழகு(ன.  செவளிப்படும் கற்குழம்பானது வாகை)ச் சுற்றிலும் வழிந்து ,  இறுகிக்

கூம்பி) மகைலகை) உண்டாக்குகி(து.

எரிமகைலயின் அழகு வாயிலிருந்து பூமியின் அழகு உள்பாகம் வகைர துவாரம் உள்ளது .

அத்துவாரத்தின் அழகு வழி)ாககேவ பூமியின் அழகு உள்பகுதியில் உள்ள  திரவ  வடிவிலான  பாகை(க்

குழம்பு செவளிப்படுகி(து .  இக்குழம்பானது 700  –  1200  டிகிரி செ-ல்சி)ஸ் செவப்பநிகைல

செகாண்டிருக்கும்.  எரிமகைல செவடித்து கிளம்பும் கேபாது செ�ருப்பு கேபால் தீக்குழம்பு

செவளிப்படுகி(து. ஆககேவதான் அழகு எரிமகைல என் அழகு(ாகேல மக்களுக்கு அச்-ம் ஏற்படுகி(து.

எரிமகைல என் அழகு(ாகேல தீக்குழம்கைபக் கக்கும் என அகைனவரும் நிகைனக்கிகே(ாம் .  ஆனால்

கே-ற்கை(க் கக்கும் எரிமகைலகளும் உள்ளன  என் அழகு(ால் �ம்ப  மாட்டார்கள் .  ஆம்,  கே-ற்கை(க்

கக்கும் எரிமகைலகள் உலகின் அழகு பல பகுதிகளில் உள்ளன.
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புமைதகசற்று எரி�மைல

எரிமகைலகளில் பல  வகைக உண்டு .  அவற்றில் ஒன் அழகுறு புகைதகே-ற்று எரிமகைல (Port Blair) Mud

Volcano) ஆகும்.  இதகைன புகைதகே-ற்று குவிமாடம் (Port Blair) Mud dome) என் அழகுறும் அகைழக்கின் அழகு(னர்.  இது

லாவா  (Port Blair) Lava)  எனப்படும் எரிமகைலக் குழம்கைப செவளிகே)ற்றுவது கிகைட)ாது .  அதிலிருந்து

முற்றிலும் மாறுபட்டு இது கே-று கேபான் அழகு( -கதிகை) செவளிகே)ற்றுகி(து .  ஆககேவதான் அழகு இதகைன

கே-ற்று எரிமகைல என் அழகுகின் அழகு(னர்.

இந்த  எரிமகைல 1  முதல் 2  மீட்டர் உ)ரமும் ,  1  முதல் 2  மீட்டர் அகலமும்

செகாண்டிருக்கும்.  ஒரு சில இடங்களில் 700  மீட்டர் உ)ரமும் ,  10  கிகேலா மீட்டர் அளவிற்கு

அகன் அழகுறு,  விரிந்து இருக்கும் .  இகைவ செபரி)  கே-ற்று எரிமகைல)ாகும் .  மிகச்சிறி)  கே-ற்று

எரிமகைல)ானது மட்பாண்டங்கள் (Port Blair) Mud pots) கேபால காட்சி)ளிக்கின் அழகு(து.

கே-ற்று எரிமகைல)ானது சூடான  நீர் மூலம் உருவாகி(து .  பூமியின் அழகு கேமற்பரப்புக்குக்

கீகேழ ஆழமான பகுதியில் நீர் சூடாகி அது மண்ணில் உள்ள கனிமப் செபாருட்ககைள ககைரத்து

கலக்கத் செதாடங்குகி(து .  இது கே-ற்றுக் குழம்பாக  உருவாகி(து .  நிலத்தடியில் ஏற்படும்

அழுத்தம்,  ஏற்(த் தாழ்வுகள் காரணமாக  புவியில் ஏற்படும் பிளவின் அழகு வழி)ாக  செவளிகே)

தள்ளப்படுகி(து. இப்படி செவளிகே)ற்(ப்படும் கே-ற்றில் செவப்பம் உள்ளது . ஆனால் செ�ருப்புக்
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குழம்பகைபக் கக்கும் எரிமகைலககைள விட செவப்பம் குகை(வானது .  செபாதுவாக 2  டிகிரி முதல்

100  டிகிரி செ-ல்சி)ஸ் வகைர செவப்பம் இருக்கும் .  மிகக் குகை(வான  செவப்பம் செகாண்ட

எரிமகைலயில் கே-ற்றுக் குளி)ல்  (Port Blair) Mud  baths)  கேபாடுகி(ார்கள்.  இந்த கே-ற்றுக் குளி)ல் பல

இடங்களில் மிக  பிரபலமாக  உள்ளது .  ஆககேவ இதகைன புகைதகே-ற்று எரிமகைல எனவும்

அகைழக்கி(ார்கள்.

இந்த எரிமகைலயிலிருந்து குழம்பி) மண் ,  நீர் மற்றும் வாயுக்கள் செவளிப்படுகின் அழகு(ன .

இது பூமியின் அழகு உள்கேள ஏற்படும் பல்கேவறு இ)ற்கைக நிகழ்வின் அழகு காரணமாக  உண்டாகி(து .

-ாதாரண  எரிமகைலகள் செவளியிடும் கடும் செவப்பத்கைத விட  மிகக்குகை(வாககேவ

செவளியிடுவதாகேலகே) இதன் அழகு அருகில் செ-ல்ல முடிகி(து .  கேமலும் இதன் அழகு -கதியில் உருண்டு ,

பிரண்டு குளி)ல் கேபாட முடிகி(து.

இந்த எரிமகைலயில் இருந்து செவளிப்படும் வாயுக்களில் மீத்கேதன் அழகு வாயு மிக அதிகமாக

உள்ளது.  செவளியிடப்படும் வாயுக்களில் 86  -தவீதம் மீத்கேதன் அழகு வாயுவாகும் .  அது தவிர

கார்பன் அழகு கைட ஆக்கைஸடு மற்றும் கை�ட்ரஜன் அழகு வாயுக்களும் உமிழப்படுகி(து .தண்ணீருடன் அழகு

கலந்த திரவத்தில் உப்பு ,  அமிலங்கள் மற்றும் பல்கேவறு கைஹட்கேரா  கார்பன் அழகுகளினால் ஆன

கலகைவகளும் இருக்கின் அழகு(ன. இகைவ ஒரு துகைளயின் அழகு வழி)ாககேவ செவளிப்படுகின் அழகு(ன.
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உலகளவில் 110  கே-ற்று எரிமகைலகள் இருப்பகைதக் கண்டுபிடித்துள்ளனர் .  வட

அசெமரிக்கா,  செதன் அழகு அசெமரிக்கா ,  ஐகேராப்பா,  இந்கேதாகேனசி)ா,  பிலிப்கைபன் அழகுஸ்,  ஈரான் அழகு,

பாகிஸ்தான் அழகு, இந்தி)ா, சீனா கேபான் அழகு( �ாடுகளில் இந்த வகைக எரிமகைலகள் உள்ளன. குறிப்பாக

சீனாவில் ஜின் அழகுசி)ன் அழகு மாகாணத்தில் மிக  அதிகப்படி)ான  கே-ற்று எரிமகைலகள் உள்ளன .

கைதவானில் 2  எரிமகைலகள் செ-)ல்பாட்டுடன் அழகு இருக்கின் அழகு(ன .  கே-ற்று எரிமகைலகள்

தீக்குழம்புககைள செவளிப்படுத்தாவிட்டாலும் ,  சில  -ம)ம் செவறும் தீகை) மட்டும்

செவளியிடுகின் அழகு(ன.  அஜர்கைபஜான் அழகு �ாட்டில் உள்ள  கே-ற்று எரிமகைல 2001  ஆம் ஆண்டு

அக்கேடாபர் மாதத்தில் தீகை) மட்டும் கக்கி)து.

பாரா�ங்

இந்தி)ாவில் கே-ற்று எரிமகைல)ானது அந்தமான் அழகு தீவில் மட்டுகேம உள்ளது .

அந்தமானில் பாராடங் தீவில் (Port Blair) Baratang  Island)  இந்த  எரிமகைல உள்ளது என் அழகுபது மிகவும்

குறிப்பிடத்தக்கது.  பாராடங் தீவின் அழகு படகுத்துகை(யிலிருந்து எரிமகைல பகுதிக்குச் செ-ன் அழகுறு வர

வாடகைக வாகனத்திற்கு ரூபாய்.500 செகாடுக்க கேவண்டும்.

பாராடங் படகுத்துகை(யிலிருந்து ப)ணம் செ-ய்தால் எரிமகைல உள்ள  பகுதிகை)

அகைட)லாம். -ாகைலகை) ஒட்டி எரிமகைல பகுதிக்கு செ-ல்வதற்கான நுகைழவு வாயில் உள்ளது .

அது ஒரு கேமடான பகுதி .  நுகைழவு வாயிலிருந்து 160  மீட்டர் உ)ரத்தில் கே-ற்று எரிமகைலகள்

உள்ளன.  �கைட பாகைதயின் அழகு இருபு(மும் மரச்-ட்டத்தால் அகைமக்கப்பட்ட தடுப்பு கேவலிகள்

உள்ளன.  இருபு(ம் மரங்கள் சூழ்ந்துள்ளன .  கேமல்பகுதிகை) அகைடந்தால் அங்கு தடுப்பு

கேவலிகள் மரச்-ட்டத்தால் அகைமக்கப்பட்டுள்ளன .  அதன் அழகு உள்பகுதியில் கே-ற்று எரிமகைலகள்

உள்ளன.
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எரிமகைல உள்ள  அந்த  பகுதிகை)ச் சுற்றி வருவதற்கு ஏற்ப  பாகைதயின் அழகு இருபு(மும்

மரச்-ட்டத்தால் ஆன தடுப்பு கேவலிகள் உள்ளது. எரிமகைலயின் அழகு அருகில் செ-ல்ல முடி)ாதவாறு

தடுப்பு கேவலிகள் உள்ளது .  ஒரு எரிமகைலயிலிருந்து கே-றும் ,  நீரும் வழிந்து செ-ல்கி(து .  அது

ஒரு மீட்டர் உ)ரம் செகாண்டது .  மற்செ(ாரு எரிமகைலயிலிருந்து ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு முகை(

நிலத்தடியிலிருந்து ஒரு குமிழ்த் கேதான் அழகுறி அது உகைடந்து கே-ற்றுடன் அழகு திரவமும் ,  வாயுக்களும்

செவளிப்படுகி(து. அது ஒரு குவிமாடமாக உள்ளது.

தடுப்பு கேவலிக்கு உள்பகுதியில் 7  இடங்களில் கே-ற்று எரிமகைலகள் உள்ளன .  இதில்

ஒன் அழகுறு மட்டுகேம -ற்றுப் செபரிதாக உள்ளது .  அதிலிருந்து கே-றும் ,  திரவமும் வழிந்து கேவலிக்கு

செவளிகே) செ-ன் அழகுறு செகாண்டிருக்கி(து .  அதகைன செதாட்டுப்பார்த்தால் செவதுசெவதுப்பாக

உள்ளது.  அதில் செவப்பம் கிகைட)ாது .  அந்த கே-(ானது மிருதுவாக இருந்தது .  எரிமகைலயின் அழகு

வாய்ப்பகுதி மண் -கதி)ாகக் காணப்படுகி(து .  அந்த  இடத்தில் நீர் குமிழ் கேதான் அழகுறி ஒரு

வட்டமான வகைள)த்கைதத் கேதாற்றுவிக்கி(து. நீர்க் குமிழ் செவடித்தவுடன் அழகு, மீண்டும் ஒரு குமிழ்

கே-ற்றில் கேதான் அழகுறுகி(து. இது ஒரு அரி) நிகழ்வு.
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இந்த கே-ற்று எரிமகைலககைள உள்ளூர் மக்களால் ஜால்கி என அகைழக்கப்படுகி(து . இந்த

எரிமகைல 1983 ஆம் ஆண்டில் ஒருமுகை( சீற்(த்கைதக் காண்பித்தது. பி(கு 2003 ஆம் ஆண்டில்

ஒருமுகை( செவடித்துள்ளது. அதன் அழகு பின் அழகுனர் 2005 ஆம் ஆண்டில் ககைடசி)ாக செவடித்துள்ளது.

இங்குள்ள கே-ற்று எரிமகைல ஒரு புவியி)ல் அற்புதம் எனக் கூ(ப்படுகி(து .  இது ஒரு

சுற்றுலாத் தலமாக அ(விக்கப்பட்டுள்ளது .  அந்தமான் அழகு தீவிற்கு சுற்றுலா செ-ல்பவர்கள் இந்த

இ)ற்கைக அதி-)த்கைதக் காணச் செ-ல்கின் அழகு(னர் .  இப்பகுதியில் பல  ஆய்வாளர்களால்

ஆராய்ச்சிகளும் கேமற்செகாள்ளப்பட்டுள்ளன .  இங்கு ஒரு புதி)  �த்கைத இனமும்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  அந்தமானிற்கு செ-ல்லக்கூடி)  ஒவ்செவாருவரும் இந்த  கே-ற்று

எரிமகைலககைளக் காண்பது அவசி)மாகும்.
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26.சுண்ணாம்புக்கல் குமைக

குகைககளில் பல வகைககள் உண்டு .  இவற்றில் சுண்ணாம்புக்கல் குகைகயும் (Port Blair) Lime stone

cave)  அடங்கும்.  இது ககைர-ல் வகைககை)ச் கே-ர்ந்தது .  குகைகளில்  கேமற்கூகைரயிலிருந்து

விழுதுகள் கேபால் செதாங்கும் அகைமப்கைபயும் ,  தகைரயிலிருந்து கேமல் கே�ாக்கி எழும் புற்று

கேபான் அழகு(  அகைமப்கைபயும் செபாதுவாக  குகைககளில் காணலாம் .  ககைர)ான் அழகு புற்று கேபால்

தகைரயிலிருந்து கேமல்கே�ாக்கி வளர்வகைத புற்றுப்பாகை( (Port Blair) Stalagmite)  என் அழகுகின் அழகு(னர்.  குகைகயின் அழகு

கூகைரயின் அழகு கேமலிருந்து, கீழ் கே�ாக்கி செதாங்குவகைத விழுதுப் பாகை( எனவும் அகைழக்கின் அழகு(னர்.

சுண்ணாம்புக்கல் குகைககளில் கேமலிருந்து செ-ாட்டு செ-ாட்டாக கனிமங்கள் விழுந்து அது

படிப்படி)ாக  வளர்கி(து.  இது புற்றுப்பாகை( முகை()ாகும் .  அந்தமானில் உள்ள  பாராடங்

என் அழகுனும் தீவில் ஒரு சுண்ணாம்புக்கல் குகைக உள்ளது . இதனுள் பல புற்றுப்பாகை(கள் உள்ளன.

அந்தமான் அழகு செ-ல்லும் ப)ணிகள் இந்தக் குகைகக்கும் செ-ன் அழகுறு வருகின் அழகு(னர்.

பயணம்

பாராடங் படகுத் துகை(யிலிருந்து விகை-ப்படகின் அழகு மூலம் குகைக இருக்கும் இடத்திற்குச்

செ-ல்லலாம்.  கடலில் 45 நிமிடப் ப)ணம் கேமற்செகாள்ள கேவண்டும் .  கடல் பி(கு அகைல)ாத்தி

காடுகளின் அழகு (Port Blair) Mangrove) இகைடயில், -துப்பு நிலத்தின் அழகு சிற்கே(ாகைட வழி)ாகச் செ-ல்ல கேவண்டும் .

-துப்பு நில  காடுகளின் அழகு வழி)ாகப் ப)ணம் செ-ய்தல் என் அழகுபது ஒரு புதி)  அனுபவத்கைதக்

செகாடுக்கும்.  -துப்பு நில பகுதியில் மரத்தால் அகைமக்கப்பட்ட �)ாடிரா  (Port Blair) Nayadera)  என் அழகுனும்

படகுத் துகை( உள்ளது. அங்கு ஓய்வு எடுக்க குடில்கள் உண்டு . இப்பகுதி வனத்துகை(யினரால்

பாதுகாக்கப்படுகி(து.  ப)ணிகள் இங்கு இ(ங்கி சுண்ணாம்புக்கல் குகைகக்குச் செ-ல்ல

கேவண்டும்.
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சுண்ணாம்புக்கல் குகைக உள்ள இடத்திற்கு �டந்து செ-ல்ல கேவண்டும் .  வழித்தடத்தின் அழகு

இருபு(மும் காடுகளும் ,  செபரி) பாகை(களும் உள்ளன .  படகுத் துகை(யில் இருந்து 1  கி.மீ.

செதாகைலவில் இந்த சுண்ணாம்புக் கல் குகைக உள்ளது . இது ஒரு இ)ற்கைக அதி-)ம் . இக்குகைக

பல  பில்லி)ன் அழகு ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகுனால் உருவானது .  சுண்ணாம்புக்கல் நீரில் எளிதில்

ககைர)க்கூடி)து. மகைழ நீரினால் ககைரந்து கார்பனிக் அமிலமாக மாறி செதாடர்ந்து சுண்ணாம்பு

பாகை(கள் அரிக்கப்பட்டு ,  செபரி)  குகைக)ாக  மாறியுள்ளது.  செதாடர்ந்து குகைகயில் மாற்(ம்

�டந்து செகாண்கேட இருக்கி(து .  இக்குகைக சுமார் ஒரு கிகேலா மீட்டர் நீளமுள்ளது .  இதில் 14

குகைககள் உள்ளன.

செவளிப்பு(த்கைத விட  குகைகயின் அழகு உள்பு(ம் குளிர்ச்சி)ாக  இருக்கும் .  தகைரப்பகுதி

ஈரமாகவும்,  வழுக்கும் தன் அழகுகைமயும் செகாண்டது.  குகைகயின் அழகு கேமற்பு(த்தில் உள்ள ஓட்கைடகளின் அழகு

வழி)ாக  சூரி)  ஒளி உள்கேள நுகைழகி(து .  குகைகயின் அழகு உள்கேள பல்கேவறு இ)ற்கைக

வடிவங்ககைளக் காணலாம். பல்கேவறு டிகை-ன் அழகுகள் சுவர், கூகைர மற்றும் தகைரப்பகுதியில் இருந்து

எழும் பாகை(களில் உள்ளன.

கூகைரப்பகுதியில் இருந்து செமழுகுவர்த்திப் கேபான் அழகு(  விழுதுகள் செதாங்கிக்

செகாண்டிருக்கின் அழகு(ன.  தகைரயில் பூக்கூகைட கேபான் அழகு(  அகைமப்புகளும் உள்ளன .  அது தவிர

)ாகைனத் தகைல கேபான் அழகு(  அகைமப்பு ஒரு இடத்தில் உள்ளது .  கவிழ்ந்த  தாமகைர செமாட்டு

கேபான் அழகு(  அகைமப்பு,  கூகைரயின் அழகு கேமலிருந்து கீகேழ செதாங்கிக் செகாண்டிருக்கி(து .  தகைரயில்
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இருந்து கேமல்கே�ாக்கி எழும்பும் படிவமும், கேமல் கூகைரயிலிருந்து கீழ் கே�ாக்கி செதாங்கும் தூண்

பகுதியும் -ந்திக்கும் ஒரு காட்சி உள்ளது .  ஆனால் இகைவ இரண்டிற்கும் இகைடகே) சிறிது

இகைடசெவளி உள்ளது. 

சில  நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் அழகு இகைவ இரண்டும் ஒன் அழகுறு கே-ர்ந்து ஒகேர தூணாக

மா(லாம்.  ஏசெனனில் இதில் ஒரு -துர செ-ன் அழகுடி மீட்டர் வளர  100  ஆண்டுகள் பிடிக்கின் அழகு(ன .

இந்த குகைகயின் அழகு உள்கேள காணப்படும் இ)ற்கைக அகைமப்புகள் )ாவும் உடகேன கேதான் அழகுறி)கைவ

அல்ல.  இன் அழகுனும் 1000  ஆண்டுகள் கழித்து இக்குகைககை) பார்த்தால் ,  இன் அழகுகை(க்கு இருக்கும்

காட்சிகளில் இருந்து முழுவதும் மாறுபட்டுக் காணப்படும்
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27.நீல் தீவு

நீல் தீவு கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 36 கி.மீ செதாகைலவில் உள்ள ஒரு சிறி) தீவு .  கடல்

வழி)ாககேவ ப)ணம் செ-ய்) கேவண்டும் .  இது செதற்கு அந்தமான் அழகு நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்டது .

இத்தீவின் அழகு பரப்பளவு 14  -துர  கிகேலா  மீட்டராகும்.  இத்தீவில் 5  கிராமங்கள் உள்ளன .

சித்தாப்பூர்,  பரத்பூர்,  செ�ய்ல் கேகந்தரா ,  லட்சுமண்பூர்,  �ாம் �கர் என  5  கிராமங்கள்

இருக்கின் அழகு(ன. இவற்றில் சுமார் 3040 கேபர் வசிக்கின் அழகு(னர். இங்கு 85 -தவீதம் கேபர் கல்வி)றிவு

செபற்றுள்ளனர்.

இத்தீவிற்கு செஜனரல் கேஜம்ஸ் நில் (Port Blair) James Neill)  என் அழகுபவரின் அழகு நிகைனவாக அவருகைட)

செப)கைர பிரிட்டிஷ் அர-ாங்கம் கைவத்தது . இவர் இந்தி)ாவில் ஏற்பட்ட சிப்பாய்ப் புரட்சிகை)

அடக்கி)வர் ஆவார் .  இத்தீவிற்கு நீல் எனப் செப)ரிட்ட கேபாதிலும் 1960  ஆம் ஆண்டிற்கு

முன் அழகுபு வகைர இங்கு மக்கள் வசிக்கவில்கைல .  இந்தி)ாவிலிருந்து பங்களாகேதஷ் பிரிக்கப்பட்ட

கேபாது ஏற்பட்ட கேபார் மற்றும் கலவரத்தின் அழகு காரணமாக அகதிகள் 1971  ஆம் ஆண்டுகளில்

இத்தீவில் குடிகே)றினர். அகதிகளின் அழகு வம்-ாவளியினர் இன் அழகுகை(க்கும் இத்தீவில் வசிக்கின் அழகு(னர்.
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பிரதமர் �கேரந்திர கேமாடி 2018  ஆம்ஆண்டு டி-ம்பர் 30  அன் அழகுறு நீல் தீவின் அழகு செப)கைர

மாற்றி ஷாஹீத் தீவ் தீவு (Port Blair) Shaheep Sweep Island)  எனப் செப)ரிட்டார் .  அந்தமானின் அழகு பசுகைமக்

கின் அழகுனம் என  இகைத அகைழக்கின் அழகு(னர் .  கடல் மட்டத்தில் இருந்து 101  மீட்டர் உ)ரம்

செகாண்டது. மற்( தீவுகளுடன் அழகு ஒப்பிடும் கேபாது இது -மமான நிலப்பரப்கைபக் செகாண்டுள்ளது .

இத்தீவில் மிக உ)ரமான இடம் நிப்பிள் மகைல (Port Blair) Nipple Hill) என் அழகுபதாகும்.

இத்தீவில் மிக குகை(ந்தளகேவ வனப்பகுதி உள்ளது . இத்தீவில் செ�ல் பயிரிடப்படுகி(து .

அது தவிர  காய்கறிகள் ,  பழங்கள் விகைளவிக்கப்படுகி(து .  அந்தமான் அழகு தீவுகளில் வாழும்

மக்களுக்கு இங்கிருந்து காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் ஏற்றுமதி அனுப்பப்படுகி(து .  ஆககேவ

நீல் தீகைவ அந்தமான் அழகு தீவுகளின் அழகு காய்கறிக் கிண்ணம் (Port Blair) Vegetable Bowl)  என அகைழக்கின் அழகு(னர்.

தற்கேபாது இங்கு முழுக்க  இ)ற்கைக விவ-ா)ம் பின் அழகுபற்(ப்படுகி(து .  இதன் அழகு காரணமாக

முழுகைம)ான இ)ற்கைக விவ-ா)த்கைதப் பின் அழகுபற்றும் தீவு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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சுற்றுலா

இத்தீவில் மூன் அழகுறு சுற்றுலாத் தலங்கள் உள்ளன . சீத்தாப்பூர் கடற்ககை(, பரத்பூர் கட்(ககைர

மற்றும் ஹவ்ரா  இ)ற்கைகப் பாலம் கேபான் அழகு(கைவ ஆகும் .  சீத்தாப்பூர் கடற்ககைர மிகவும்

அகைமதி)ான  கடற்ககைர.  பாகை(களின் அழகு மீது பாசி படர்ந்திருக்கும் .  அதிகாகைலயில் சூரி)

உத)த்கைத இங்கு காணலாம்.

பரத்பூர் கடற்ககைரயில் அகைலகள் இல்லாமல் இருக்கும் .  அது மட்டுமல்லாமல்

கடற்ககைரயில் இருந்து நூ(டி தூரம் கடலின் அழகு உள்கேள செ-ன் அழகு(ாலும் ஆழம் குகை(வாககேவ

இருக்கும்.  ஆககேவ இங்கு கடலில் குளிக்கலாம் .  இங்கு பவளப்பாகை(களும் நிகை(ந்துள்ளன .

சுற்றுலாப் ப)ணிகள் ஸ்கூபா கைடவிங்கில் ஈடுபடலாம் . கடற்ககைரயின் அழகு மணல் செவண்கைம)ாக

இருக்கும். கடல் நீர் வண்ணம)மாகத் செதரியும்.

கேமற்கு வங்காளத்தில் ஹவ்ரா மற்றும் செகால்கத்தாகைவ இகைணக்கும் பிரம்மாண்டமான

பாலம் உள்ளது .  நீல் தீவில் இ)ற்கைக)ாககேவ அகைமந்த  ஒரு பாலம் இருக்கி(து .  அதற்கு

ஹவ்ரா இ)ற்கைகப் பாலம் எனப் செப)ரிட்டுள்ளனர் .  இந்தப் பாலம் பல திகைரப்படங்களில்

காட்சி)ாக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ஆர்ச் வடிவில் பாகை()ால் ஆனது .  இது கடல் அரிப்பின் அழகு

காரணமாக  இ)ற்கைக)ாக  அகைமந்துள்ளது.  இதகைனக் காண  சுற்றுலாப் ப)ணிகள் இங்கு

செ-ன் அழகுறு வருகின் அழகு(னர்.

141



28.கார்மைபன் ககாவ் க�ற்கமைர

கார்பன் அழகு கேகாவ் கடற்ககைர (Port Blair) Corbyn’s  Cove  Beach)  ஒரு சிறி) ,  அழகான  கடற்ககைர.

விமான நிகைல)த்தில் இருந்து 4  கி.மீ செதாகைலவிலும் ,  கேபார்ட் பிகேளர் �கரின் அழகு கைம)த்தில்

இருந்து 8  கி.மீ தூரத்திலும் அகைமந்துள்ளது .  இக்கடற்ககைர பார்ப்பதற்கு பிகை( நிலா வடிவில்

(Port Blair) Crescent  Shape)  காணப்படுகி(து.  அந்தமானில் உள்ள  மிக  முக்கி)மான  கடற்ககைரகளில்

ஒன் அழகு(ாக இது மதிப்பிடப்படுகி(து. இ)ற்கைக)ான இந்த சிறி) கடற்ககைரகை) ஒட்டி செதன் அழகுகைன

மரங்கள் நிகை(ந்துள்ளன.

செமரினா பார்க்கைக ஒட்டி) கடலின் அழகு மதில் சுவகைர ஒட்டிகே) ப)ணம் செ-ய்தாலும் இந்தக்

கடற்ககைரகை) அகைட)லாம் .  ஆட்கேடா  அல்லது டாக்சி மூலம் இக்கடற்ககைரக்குப்

ப)ணிக்கலாம்.  டாக்சியில் செ-ன் அழகுறு வருவதற்கு 200  ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கி(ார்கள் .

இந்தக் கடற்ககைரக்கு செ-ல்லும் வழியின் அழகு இருபு(மும் மரங்கள் சூழ்ந்துள்ளன .  அது தவிர

கடற்ககைரக்குச் செ-ல்லும் பாகைதயின் அழகு ஓரங்களில் ஜப்பானி)ர்கள் அகைமத்த பதுங்குக் குழிகள்

உள்ளன. அதில் மகை(ந்திருந்து எதிரிககைள சுட்டுக் செகாள்வதற்காக இந்த பதுங்குக் குழுிககைள

(Port Blair) Bunker) அகைமத்திருந்தனர்.

கடல் நீல நி(மாக காட்சி தருகி(து .  கடற்ககைரயின் அழகு செவண்கைம)ான மணல் பரப்பில்

�டந்து மகிழலாம் .  இக்கடலில் பலர் குளிக்கின் அழகு(னர் .  செவளி�ாட்டு சுற்றுலாப் ப)ணிகளும்

இந்தக் கடற்ககைரக்கு வருகின் அழகு(னர் .  அவர்களும் கடலில் குளி)ல் கேபாடுகின் அழகு(னர் .  சூரி)க்

குளி)லிலும் செவளி�ாட்டுப் ப)ணிகள் ஈடுபடுகின் அழகு(னர் .  அதுதவிர  இங்கு உகைட

மாற்றுவதற்கான  அகை(களும் உள்ளன .  இங்கிருந்து சூரி)ன் அழகு மகை(யும் காட்சிகை)யும்

காணலாம்.  கடற்ககைரகை) ஒட்டி மதில் சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது .  அதில் அமர்ந்து கடலில்

எழுந்து வரும் அகைலககைள ரசிக்கலாம் .  கடல் வண்ணமாய் செஜாலிக்கும் .  கருநீலம்,  செவளிர்
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நீலம் மற்றும் ஊதா  என  பல  நி(ங்களில் சூரி)  ஒளிக்கு ஏற்ப  இங்கு கடல் நீரின் அழகு நி(ம்

மாறுபடுகி(து என் அழகுகி(ார்கள்.

பாம்பு தீவு

கடற்ககைரயில் இருந்து பார்த்தால் -ற்றுத் செதாகைலவில் ஒரு தீவு உள்ளது .  இதகைனப்

பாம்பு தீவு (Port Blair) Snake  Island)  என  அகைழக்கின் அழகு(னர்.  படகில் அத்தீவு வகைர செ-ன் அழகுறு வர  ஒரு

�பருக்கு 400  ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கி(ார்கள் .  படகு நிறுத்தி இருக்கும் இடம் வகைர

செ-ல்ல பிளாஸ்டிக்கால் ஆன மிதகைவ பாலத்கைத செ-)ற்கைக)ாக அகைமத்துள்ளனர் .  கடலின் அழகு

அகைலக்கு ஏற்ப பாலம் அகை-ந்து ஆடுகி(து .  பாலத்தில் �டக்கும்கேபாது உறுதுகைணக்கு அதில்

கைகப்பிடிகள் உள்ளன .  அதகைனப் பிடித்துக் செகாண்டு ப)ம் இல்லாமல் �டந்து செ-ல்லலாம் .

பலர் இங்கு புகைகப்படமும் எடுத்துக் செகாள்கி(ார்கள்.

விகை-ப் படகில் ப)ணம் செ-ய்யும் கேபாது பாதுகாப்பிற்கான கைலப் ஜாக்செகட்கைடயும்

கழுத்தில் மாட்டி விடுகி(ார்கள் .  �ாங்கள் ப)ணம் செ-ய்யும் கேபாது கடல் செகாந்தளிப்பாக

இருந்தது.  கடல் செகாந்தளிப்பாக இருப்பதால் தண்ணீர் முகத்தில் அடிக்கும் என படகேகாட்டி

எங்களிடம் செதரிவித்தார் .  அதுமட்டும் அல்லாமல் �ன் அழகு(ாகப் பிடித்துக்செகாண்டு அமருங்கள்

எனவும் கூறினார்.
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பாம்புத் தீவின் அழகு அருகில் வகைர மட்டுகேம செ-ல்ல முடியும் .  அத்தீவில் இ(ங்க முடி)ாது.

மிக  அருகில் செ-ன் அழகு(வுடன் அழகு புகைகப்படம் மட்டும் எடுத்துக் செகாள்ளுங்கள் என் அழகு(ார் .  தீகைவ

மட்டும் பல  புகைகப்படங்கள் எடுத்துக் செகாண்கேடாம் .  அத்தீவில் பல  இ(ந்த  பாம்புகள்

கிடக்கும் என் அழகு(ார் .  பகல் செபாழுதில் பாம்புகள் அத்தீவில் செவய்யில் காயும் என் அழகு(னர் .

இத்தீவில் மரங்கள் இல்கைல. ஒரு இடத்தில் பாகை(யும், மரங்களும் உள்ளன. அப்பாகை( முகம்

கேபான் அழகு( அகைமப்பு செகாண்டது .  இத்தீகைவ ஒட்டி பவளப் பாகை(களும் ,  பல்கேவறு வகைக)ான

மீன் அழகுகளும் உள்ளன.

நீர் விமைளயாட்டுகள்

இங்கு பல கடல் விகைள)ாட்டுகளும் உண்டு. குதிகைர -வாரி, ஸ்கூபா கைடவிங், -ர்ஃபிங்

(Port Blair) Surfing),  படகு பாராசூட் ப(ப்பு கேபான் அழகு( -ாக- செபாழுது கேபாக்கு அம்-ங்களும் இருக்கி(து .

அகைலச் -றுக்கு (Port Blair) Surfing)  என் அழகுபது ஒரு நீர் விகைள)ாட்டாகும் .  கடலில் எழுந்து வரும்

அகைலயில் விகைள)ாடுவார்கள். -ர்ப் கேபாட் எனப்படும் தக்கைக பலகைககை) தன் அழகு காலில் கட்டிக்

செகாண்டு அகைலகளின் அழகு மீது -றுக்கி விகைள)ாடுவார்கள் .  அகைலச் -றுக்கர்கள் அகைலயின் அழகு

கேவகத்திற்கு ஈடு செகாடுத்து ப)ணம் செ-ய்வர் .  சீறி வரும் அகைலகளின் அழகு மீது தாவிச் செ-ல்வார் .

இது முழுக்க முழுக்க ஒரு -ாக- விகைள)ாட்டாகும்.
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வாட்டர் ஸ்கூட்டர் (Port Blair) Water Scooter)  என் அழகுபது ஸ்கூட்டர் கேபான் அழகு(து .  ஆனால் தண்ணீரில்

மிக  கேவகமாக  -றுக்கி ஓட்டலாம் .  இகைத கேபாட்டர் கை-க்கிள் (Port Blair) Boater  cycle)  என

�கைகச்சுகைவ)ாக  அகைழக்கின் அழகு(னர்.  சில  -ம)த்தில் இதன் அழகு கம்செபனி செப)ராகேலகே) செஜட்

ஸ்கைக (Port Blair) Jet Skei) எனவும் அகைழக்கி(ார். செஜட் ஸ்கைக என் அழகுபது ஜப்பானில் உள்ள கம்செபனியின் அழகு

வணிகப் செப)ராகும்.  இவர்கள் இது கேபான் அழகு( வாட்டர் ஸ்கூட்டர்ககைள த)ாரித்து விற்பகைனச்

செ-ய்கின் அழகு(னர். பல்கேவறு திகைரப்படங்களின் அழகு பாடல் காட்சிகளில் வாட்டர் ஸ்கூட்டரில் ப)ணம்

செ-ய்வது படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஸ்கூட்டரில் இருவர் அல்லது மூன் அழகுறு கேபர் ப)ணம் செ-ய்கின் அழகு(னர் .  ஸ்கூட்டரின் அழகு

உள்கேள உள்ள இ)ந்திரம் குழாய் வடிவ செஜட்டால் ஆனது .  கைகப்பிடிகை) திருக்கும் கேபாது

நீகைர கிழித்துக் செகாண்டு அதன் அழகு மீது -றுக்கிக் செகாண்டு கேவகமாக  பாய்ந்து செ-ல்கி(து .

உதவி)ாளரின் அழகு உதவியுடன் அழகு பாம்புத் தீவு வகைர செ-ன் அழகுறு ,  பி(கு திருப்பி வரும்கேபாது ப)ணம்

செ-ய்பவகைர ஓட்டுவதற்கு அனுமதிக்கின் அழகு(னர் .  நீரில் ஸ்கூட்டர் -றுக்கி வரும் கேபாது அதன் அழகு

பின் அழகுபு(ம் ஒரு குழாய் மூலம் நீர் கேமல்கே�ாக்கி பாய்ந்து விழுந்து செகாண்கேட வருகி(து .

அதுமட்டும் அல்லாமல் பயிற்சி)ாளர் ஸ்கூட்டகைர வகைளத்தும் செ�ளித்தும் ஓட்டச் செ-ய்கி(ார் .

இது ஒரு -ாக-ப் ப)ணமாக  உள்ளது .  இந்த  -ாக-  வாட்டர் ஸ்கூட்டரில் ப)ணம் செ-ய்)

�பருக்கு 600 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கி(ார்கள்.

கடற்ககைரயில் அமர்ந்துக்செகாண்டு இங்கு �டக்கும் -ாக-  விகைள)ாட்டுககைள கண்டு

களிக்கலாம்.  அது தவிர இங்கு கேபாடப்பட்டிருக்கும் நீண்ட இருக்கைகயில் கால் நீட்டி படுத்து

செதன் அழகுகைன மரத்தின் அழகு அழகைக ரசிக்கலாம் .  தற்கேபாது கடற்ககைரகை) ஒட்டி அருகில் உள்ள சிறு

தீவிற்கு -ாகைல அகைமக்கும் பணியும் �டந்து செகாண்டிருக்கி(து .  எதிர் வரும் காலத்தில்

அருகில் உள்ள தீவிற்கும் �கைட ப)ணம் கேமற்செகாள்ளலாம்.
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29.சாத்தம் ஆமைல

-ாத்தம் ஆகைல (Port Blair) Chatham Saw Mill)  என் அழகுபது மரங்ககைள அறுக்கும் ஒரு செதாழிற்-ாகைல .

இது ஆசி)ாக் கண்டத்திகேலகே) மிகப்செபரி)  ஆகைல)ாகும் .  -ாத்தம் என் அழகுனும் தீவில் இது

அகைமந்துள்ளது.  -ாத்தம் மர  அறுகைவ ஆகைல)ானது மிகவும் பழகைம)ானது .  தற்கேபாது

வனத்துகை(யின் அழகு கட்டுப்பாட்டில் இ)ங்கி வருகி(து .  கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 11  கி.மீ.

செதாகைலவில் இந்த மில் அகைமந்துள்ளது.

-ாத்தம் என் அழகுபது ஒரு குட்டித் தீவாகும். இதில் 40 -தவீத பரப்பளவில் இந்த மர அறுகைவ

மில் அகைமந்துள்ளது .  அந்தமானின் அழகு தகைல�கரான  கேபார்ட் பிகேளருக்கு அருகில் இத்தீவு

உள்ளது.  100  மீட்டர் நீளத்தில் ஒரு பாலம் அகைமக்கப்பட்டு ,  -ாத்தம் தீகைவ கேபார்ட்

பிகேளருடன் அழகு இகைணத்துள்ளனர் .  -ாத்தம் தீவின் அழகு எதிரில் -ாகைலயும் ,  கடலும் உள்ளது .  அதில்

கப்பல்களும் உள்ளன .  -ாத்தம் மில்லின் அழகு நுகைழவு வாயிலுக்கு எதிர்பு(ம்தான் அழகு கடலும் ,

கப்பல்களும் உள்ளன. இது அழகி) காட்சிகை)த் தருகி(து.

ஆர்ச்சிபால்ட் பிகேளர் (Port Blair) Archibald  Blair)  என் அழகுபவர் -ர்கேவ செ-ய்வதற்காக  1789  ஆம்

ஆண்டில் -ாத்தம் தீவிற்கு வந்தார் .  இவர் ஒரு காலனி) குடிகே)ற்(ப் பகுதி)ாக இத்தீகைவ

மாற்றினார்.  இருப்பினும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்கள் குடிகே)ற்(ப் பகுதி)ாக  வடக்கு
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அந்தமாகைனத் கேதர்வு செ-ய்தனர் .  இந்தி)ாவில் ஏற்பட்ட சிப்பாய்ப் புரட்சியின் அழகு காரணமாக

1857 ஆம் ஆண்டில் -ாத்தம் தீகைவ, குடிகே)ற்(ப் பகுதி)ாக மாற்( முடிவு செ-ய்தனர். அதகைனத்

செதாடர்ந்து -ாத்தம் தீவில் குடிகே)ற்(ம் அதிகரித்தது.

குடிகே)ற்(  பகுதிகை) விரிவுப்படுத்துவதற்காக  அங்கிருந்த  காடுககைள அழித்தனர் .

அத்தீவில் மிக உ)ர்ந்த மரங்கள் இருந்தன .  அதகைனக் கண்டு ஆங்கிகேல)ர்கள் ஆச்-ர்)ம்

அகைடந்தனர்.  அன் அழகுகை(க்கு அவர்களால் எடுக்கப்பட்ட  பகைழ)  -ாத்தம் தீவின் அழகு புகைப்படம்

மற்றும் அதில் காணப்படும் மரங்கள் ஆகி)வற்கை(க் காணும்கேபாது இதகைனத் செதரிந்து

செகாள்ளலாம். இங்கு செவட்டப்பட்ட செபரி) செபரி) மரங்ககைள இங்கிலாந்து செகாண்டு செ-ன் அழகுறு

அங்கு ப)ன் அழகுபடுத்தத் திட்டமிட்டனர் .  மரத்கைத அப்படிகே) செகாண்டு செ-ல்வது கடினம்

என் அழகுபதால் அதகைன அறுத்து பலகைக)ாக ,  -ட்டங்களா,  ரீப்பராக  செகாண்டு செ-ல்வது எளிது

என் அழகுபகைத உணர்ந்து ஒரு மர  அறுகைவ ஆகைல அகைமக்கத் திட்டமிட்டனர் .  பிரிட்டிஷ்

அர-ாங்கம் 1883 ஆம் ஆண்டில் -ாத்தம் -ாமில்கைல (Port Blair) Chantham Saw mill) இத்தீவில் நிறுவி)து.

மரங்ககைள அறுப்பதற்காக இ)ந்திரங்ககைள இற்குமதி செ-ய்தனர்.

இந்த மில்லில் படாக் என் அழகுனும் மரங்ககேள அதிகம் அறுக்கப்பட்டது. அது தவிர மார்பிள்,

கர்ஜன் அழகு, -ாடின் அழகு கேபான் அழகு( உறுதி)ான மரங்களும் செவட்டப்பட்டு பல்கேவறு அளவுகளில் பலகைக,

தூண்கள்,  சிலிப்பர் என  அறுக்கப்பட்டு அதகைன ர-ா)னத்தில் உலர  கைவத்து பதப்படுத்தி

விற்பகைன செ-ய்தனர் .  படாக் மரங்கள் மிகவும் உறுதி)ானகைவ .  �ாள்பட கருப்பாக மாறும்.

வற்(ாது,  வகைள)ாது.  -ட்டம்,  கட்கைட,  பலகைக,  ரீப்பர் கேபான் அழகு(  அகைனத்திற்கும் ஏற்(து .

மரகேவகைலபாடு செ-ய்வதற்கும் தகுதி)ானது .  இது பாலீஷ் செ-ய்வதற்கு ஏற்( மரம் .  ஆககேவ

இங்கிலாந்தில் உள்ள  பக்கிங்ஹாம் அரண்மகைனயில் அந்தமான் அழகு படாக்கைக

ப)ண்படுத்தியுள்ளனர்.
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இரண்�ாம் உலகப் கபார்

இரண்டாம் உலகப் கேபாரின் அழகு கேபாது ஜப்பான் அழகு ,  அந்தமான் அழகு தீகைவத் தாக்கி)து .  குறிப்பாக

-ாத்தம் தீவில் உள்ள மர அறுகைவ ஆகைல மீது குண்டுககைள வீசி)து . 1942 ஆம் ஆண்டு மார்ச்

10  அன் அழகுறு குண்டுககைள வீசி)தில் ஆகைல தீப்பிடித்து எரிந்தது .  பல செதாழிலாளர்கள் தீயில்

கருகி உயிரிழந்தனர். கடல் செகாந்தளித்து -ாத்தம் தீகைவச் சிகைதத்தது . அந்தமான் அழகு தீவுகள்  1942

ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22  அன் அழகுறு  முதல் ஜப்பானின் அழகு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தன .  அதனால்

-ாத்தம் மில்லின் அழகு கேவகைலகள் அகைனத்தும் நிறுத்தப்பட்டன .  ஜப்பானின் அழகு கட்டுப்பாட்டில்

அந்தமான் அழகு 1945  ஆம் ஆண்டு அக்கேடாபர் 7  வகைர இருந்தது .  அதன் அழகு பின் அழகுனர் மீண்டும்

பிரிட்டிஷ் அர-ாங்கத்தின் அழகு கீழ் வந்தது.

ஜப்பானிடம் இருந்து அந்தமான் அழகு தீகைவ பிரிட்டிஷ் அரசு மீட்ட  பி(கு 1946  ஆம்

ஆண்டில் ஆகைல புதுப்பிக்கப்பட்டது .  1950  முதல் 1960  ஆம் ஆண்டுகள் வகைர இலங்கைக ,

கிழக்கு பாகிஸ்தான் அழகு ,  பர்மா  மற்றும் இந்தி)ாவின் அழகு பல  பகுதிகளில் இருந்து அந்தமானில்

குடிகே)றி) செதாழிலாளர்கள் மூலம் கேதகைவக்கு ஏற்ப மரங்கள் அறுக்கப்பட்டன.

இங்கு உள்ள பல அறுகைவ இ)ந்திரங்கள் அசெமரிக்காகைவச் கே-ர்ந்தகைவ .  கடல் நீரில்

மரங்ககைள மிதக்கவிட்டு ,  ஊ(  கைவத்து அகைத ரக  வாரி)ாகவும் ,  கை-ஸ் வாரி)ாகவும்

அறுக்கி(ார்கள்.  இதற்காக  சுமார் 750  கேபர் இங்கு கேவகைல செ-ய்கின் அழகு(னர் .  செபரி)  செபரி)

மரங்ககைள இ)ந்திரங்கள் மூலம் விகைரவாக துண்டித்து ,  ரக வாரி)ாக அறுத்து எடுக்கின் அழகு(னர்.

அதகைன மிகப் செபரி) குகேடானில் அடுக்கி கே-மித்து கைவக்கின் அழகு(னர்.

ஆரம்பத்தில் மூன் அழகுறு சிஃப்டு (Port Blair) Shifts) முகை(யில் ஆண்டிற்கு 20,000 கண மீட்டர் மரங்கள்

அறுக்கப்பட்டன.  தற்கேபாது அது குகை(ந்துள்ளது .  தற்கேபாது 23  வகைக)ான  மரங்கள்

அறுக்கப்படுகின் அழகு(ன.  வனத்துகை(யின் அழகு கேமற்பார்கைவயில் மரங்கள் செவட்டப்படுகின் அழகு(ன .

அதகைன கடல் மூலமாக  இந்த  ஆகைலக்கு செகாண்டு வருகின் அழகு(னர் .  இங்கு உற்பத்திச்

செ-ய்)ப்படும் மரச்-ாமான் அழகுகள் அந்தமான் அழகு தீவுகள் ,  உள்�ாடு மற்றும் செவளி �ாடுகளுக்கும்
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ஏற்றுமதி செ-ய்)ப்படுகி(து .  கதவு,  ஜன் அழகுனல்,  கட்டில்,  கேமகைஜ,  �ாற்காலி கேபான் அழகு(  வீட்டுப்

செபாருட்களுக்கு இகைவ செபருமளவில் ப)ன் அழகுபடுத்தப்படுகின் அழகு(ன .  செவளி இடங்களுக்கு

கப்பலில் கண்செடய்னர்கள் மூலமாககேவ அனுப்பப் படுகி(து.

சுற்றுலா

இந்தி)ா  சுதந்திரம் அகைடந்த  பி(கு இந்தி)  ஜனாபதி டாக்டர் ராகேஜந்திர  பிர-ாத்

இத்தீவிற்கு வந்து செ-ன் அழகு(ார் .  இத்தீவிற்கு முதன் அழகு முதலாக சிகை(க் கைகதிகளாக வந்த சுதந்திர

கேபாரட்ட வீரர்களின் அழகு 150  ஆவது ஆண்டு நிகைனவாக ஒரு தூண் இங்கு நிறுவப்பட்டது .  இது

ஒரு பாரம்பரி)மிக்க சுற்றுலா இடமாக தற்கேபாது விளங்கி வருகி(து . இங்கு வருபவர்கள் மர

அறுகைவ ஆகைலகை)ச் சுற்றிப் பார்க்கலாம் .  ஆகைலயின் அழகு உள்கேள செ-ல்லும் கேபாது

பாதுகாப்பிற்காக  அகைனவருக்கும் செஹல்செமட் அணிவிக்கப் படுகி(து .  செபரி)  செபரி)

இ)ந்திரங்கள் மரத்கைத அறுக்கும் -ப்தம் �ம் காதுககைளத் துகைளக்கின் அழகு(ன .  எப்படி அறுகைவ

செ-ய்)ப்படுகி(து என் அழகுபகைத விளக்குவதற்கும் ஆட்கள் உண்டு .  அறுகைவ

இ)ந்திரங்ககைளப்பார்த்து விட்டு கேவறு வழி)ாக �ாம் செவளிகே) வரலாம்.

குண்டு

இரண்டாம் உலக  யுத்தத்தின் அழகு கேபாது ஜப்பான் அழகு கேபாட்ட  குண்டினால் ஏற்பட்ட  மிகப்

செபரி)  பள்ளம் இங்குள்ளது .  அதகைன இங்கு பாதுகாத்து வருகின் அழகு(னர் .  சுமார் 15  அடி
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ஆழமும் 30 அடி விட்டமும் செகாண்ட செபரி) பள்ளம் அது. அதகைனக் காண அதன் அழகு கேமல் ஒரு

செதாங்கு பாலம் கட்டியிருந்தனர் .  தற்கேபாது அப்பாலம் சிகைதந்து விட்டது .  குண்டு விழுந்த

குழியில் (Port Blair) Bomb  pit)  தண்ணீர் கேதங்கியுள்ளது .  இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் அழகு ஒரு வரலாற்று

நிகழ்கைவ இங்கு காணலாம். அது தவிர இங்கு ஒரு பதுங்கு 

அகை(யும் (Port Blair) Bunker) உள்ளது. குண்டு விழும்கேபாது தங்ககைளப் பாதுகாத்துக் செகாள்ள 

இதனுள் செ-ன் அழகுறு மகை(ந்து செகாள்ளலாம். இது ஒரு சிறி) அகை(தான் அழகு. ஆனால் உறுதி)ானது.

அருங்காட்சியம்

-ாத்தம் ஆகைலயின் அழகு உள்கேள ஒரு அகை(யில் வனத்துகை(யின் அழகு -ார்பாக  ஒரு

அருங்காட்சி)கம் (Port Blair) Museum)  செ-)ல்படுகி(து.  இது 2006  ஆம் ஆண்டு செ-ப்டம்பர் மாதம்

துவங்கப்பட்டது.  மரங்களால் செ-ய்)ப்பட்ட  கைகவிகைனப் செபாருட்கள் இங்கு காட்சிக்கு

கைவக்கப்பட்டுள்ளன.  இங்கு வரலாற்று சி(ப்பு மிக்க புகைகப்படங்கள் ,  கலாச்-ாரம்,  அறிவி)ல்

மற்றும் கல்வி -ார்ந்த  தகவல்களும் இடம் செபற்றுள்ளன .  டால்பின் அழகு,  நிக்கேகாபாரி குடிகை-

மாடல், கடல் திகை-காட்டும் கருவி என பல உள்ளன.

படாக் மரத்தில் செ-ய்)ப்பட்ட கைகவிகைனப் செபாருட்கள் கண்கைணக் கவரும் வகைகயில்

பளபளப்பாகக் காட்சி தருகின் அழகு(ன .  செ-ரிவான சிகப்பு,  செபான் அழகுனி(ம் கேபான் அழகு( நி(ங்களில் அது

பளிச்செ-ன் அழகுறு மின் அழகுனுகி(து .  ஒகேர பலகைக)ால் செ-ய்)ப்பட்ட  கழுகு காட்சிக்கு
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கைவக்கப்பட்டுள்ளது.  அதுமட்டும் அல்லாமல் தராசு செபாம்கைம (Port Blair) Balancing  Doll)  ஒன் அழகுறு

உள்ளது.  அந்த செபாம்கைம ஒற்கை(க் காலில் நிற்கி(து .  அதன் அழகு இரண்டு கைககளிலும் நீளமான

தடியும்,  அதில் செபரி) பந்துகளும் உள்ளன .  இகைவ அகைனத்தும் மரத்தால் ககைல)ம்-த்துடன் அழகு

செ-ய்)ப்பட்டுள்ளன.  அது தவிர  தாயும் ,  கே-யும் என் அழகு(  செபாம்கைமகை) மிக  அழகாக

வடிவகைமத்துச் செ-ய்துள்ளனர் .  இப்படி பல  ககைலப் செபாருட்கள் இங்கு உள்ளன .  அகைவ

ஒவ்செவான் அழகுறும் �ம்கைம ஆச்-ரி)ம் அகைட)ச் செ-ய்கின் அழகு(ன.

-ாத்தம் ஆகைலயின் அழகு உள்கேள செ-ல்ல நுகைழவு கட்டணம் உண்டு .  கிட்டத்தட்ட இரண்டு

மணி கே�ரம் வகைர சுற்றிப் பார்க்கும் அளவிற்கு பல்கேவறு சிற்பங்கள் இங்கு உள்ளன.

151



30.�ானி�வியல் அருங்காட்சியகம்

கேபார்ட் பிகேளர் �கரின் அழகு கைம)த்தில் எம் .ஜி.  கேராட்டில் மானிடவி)ல் அருங்காட்சி)கம்

(Port Blair) Anthropological Museum) உள்ளது.  இது ஃபீனிக்ஸ் கேபவிலுள்ள செபங்காலி கிளப்பின் அழகு அருகேக

அகைமந்துள்ளது.  இந்த  மியூசி)ம் 1975  ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது .  கேபார்ட் பிகேளரில்

உள்ள மத்தி)ப் கேபருந்து நிகைல)த்தில் இருந்து 1 கி.மீ செதாகைலவில் இது உள்ளது.

அந்தமான் அழகு –  நிக்கேகாபார் தீவுகளில் 6  வகைக)ான  பழங்குடிகள் வாழ்கின் அழகு(னர் .

இவர்களில் நிக்ராய்டுயுடன் அழகு செதாடர்பு உகைட) ஓங்கீ ,  செ-ன் அழகுடினலி, ஜராவா மற்றும் அந்தமானீ

ஆகி)  4  பழங்குடிகள் ஆவர் .  கே-ாம்பன் அழகு மற்றும் நிக்கேகாபாரி ஆகி)  2  பழங்குடிகள்

மான் அழகுலாயிட்டுகளுடன் அழகு செதாடர்பு உகைட)வர்கள் ஆவர் .  இந்த  பழங்குடிகள் உலகிகேலகே)

மிகவும் பழகைம வாய்ந்தவர்களாக  கருதப்படுகின் அழகு(ன .  இந்தப் பழங்குடிகள் உலகின் அழகு

மற்(ப்பகுதிகளுடன் அழகு மிகச் சிறி)  அளவிகேலகே) செதாடர்பு கைவத்திருக்கி(ார்கள் .  இவர்கள்

வசிக்கும் பகுதிக்கு பார்கைவ)ாளர்கள் செ-ல்ல செபாது அனுமதி கிகைட)ாது .  சி(ப்பு அனுமதி

செபற்(வர்கள் மட்டுகேம அனுமதிக்கப்படுகின் அழகு(னர்.

அந்தமான் அழகு – நிக்கேகாபார் தீவுகளில் வாழக்கூடி) பழங்குடிகளின் அழகு வாழ்க்கைக , பண்பாடு,

கலாச்-ாரம் ஆகி)  விபரங்ககைள அறிந்து செகாள்ளக்கூடி)  வகைகயில் மானிடவி)ல்
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அருங்காட்சி)கம் அகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  மிக  முக்கி)மான  மானிடச் -ான் அழகுறுககைள இங்கு

காணலாம்.  பழங்குடிகளின் அழகு வாழ்க்கைககை)ச் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் இங்குள்ளன .  அவர்களின் அழகு

குடிகை- மாதிரிகள், மரத்தால் குகைட)ப்பட்ட படகுகள் மற்றும் அவர்களின் அழகு புகைகப்படங்களும்

உள்ளன.

பழங்குடிகள் ப)ன் அழகுபடுத்தும் கைகவிகைனப் செபாருட்கள் ,  கருவிகள்,  ஆயுதங்கள்,

பாத்திரங்கள்,  ஆபரணங்கள்,  உகைடகள் ஆகி)ன  காட்சிக்கு கைவக்கப்பட்டுள்ளன .  ஜராவா

பழங்குடிகள் ப)ன் அழகுபடுத்தி) மார்பு பாதுகாப்புக் கவ-ம் ,  செதன் அழகுகைன ஓகைல)ால் செ-ய்)ப்பட்ட

கூகைடகள் ஆகி)னவும் இடம் செபற்றுள்ளன .  அது தவிர செ-ன் அழகுடினலியின் அழகு பழங்கால மண்கைட

ஓடும் இங்குள்ளது. களிமண் மற்றும் கைவக்கேகாகைலக் செகாண்டு செ-ய்த மாதிரிகளும் காட்சிக்கு

கைவக்கப்பட்டுள்ளன.  பழங்குடிககைளப் பற்றி)  புத்தகங்கள் இங்கு கிகைடக்கின் அழகு(ன .

அருங்காட்சி)த்கைதக் காண  நுகைழவுக் கட்டணம் உண்டு .  அதன் அழகு உள்கேள புகைகப்படங்கள்

எடுக்க  அனுமதி கிகைட)ாது .  பூர்வீக  மக்களின் அழகு வாழ்க்கைக மற்றும் செதாடக்கக் காகைல

-காப்தத்கைத காண  விரும்புபவர்களுக்கு இந்த  அருங்காட்சி)கம் சி(ப்பு மிக்க  இடமாக

விளங்கி வருகி(து.
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31.காந்தி பூங்கா

கேபார்ட் பிகேளர் �கரின் அழகு கைம)ப்பகுதியில் காந்தி பூங்கா  அகைமந்துள்ளது .  இது ஒரு

செபாழுது கேபாக்குப் பூங்கா மக்கள் குடும்பத்துடன் அழகு இங்கு வந்து உலாவுகின் அழகு(னர் . குழந்கைதகள்

விகைள)ாடுவதற்கு ஏற்(வாறு பல  விகைள)ாட்டுச் -ாதனங்கள் உள்ளன .  ஊஞ்-ல்,  -றுக்கி

விகைள)ாட்டுகள், குழந்கைதககைள கவர கங்காரு சிகைல, செபரி) மீன் அழகு வாகை)த் தி(ந்தபடி உள்ள

சிகைல என  பல  உள்ளன .  அமருவதற்கு என  பல  இடங்களில் இருக்கைககள் உள்ளன .

ஓய்செவடுத்து, புத்துணர்ச்சி செபறுவதற்கு ஏற்( இ)ற்கைக)ான சூழல் இங்கு உள்ளது.

இந்தப் பூங்காவில் ஒரு ஏரி உள்ளது .  அந்த ஏரிக்கு தில்தமன் அழகு (Port Blair) Dhilthaman)  என் அழகுபது

செப)ர்.  அந்தமான் அழகு மக்களின் அழகு தண்ணீர் பிரச்-கைனகை)த் தீர்க்கும் முக்கி) நீர் ஆதாரமாக இது

அகைமந்துள்ளது.  இந்த ஏரியில் படகேகாட்டி மகிழலாம் .  ஏரியின் அழகு ஓரங்களில் மலர்ந்திருக்கும்

ஊதா  நி(  அல்லி மலர்கள் ஏரிக்கு அழகைகக் கூட்டுகி(து .  ஏரியின் அழகு கைம)த்தில் மரங்கள்

அடர்ந்த ஒரு தீவும் உள்ளது.

ஏரிகை)ச் சுற்றி குன் அழகுறுகள் உள்ளன .  ஏரியின் அழகு அழகைக ரசித்துக் செகாண்கேட �டப்பதற்கு

ஏற்(வாறு அதன் அழகு ககைரகே)ாரம் பாகைத உள்ளது .  பூங்காவின் அழகு கைம)த்தில் மகாத்மா காந்தியின் அழகு
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சிகைலகை) பிரமாண்டமாக  அகைமத்துள்ளனர் .  செபான் அழகு நி(த்தில் மிக  கே�ர்த்தி)ாக  அகைத

வடிவகைமத்துள்ளனர்.  ஒரு காகைல மடக்கியும் ,  ஒரு காகைல செதாங்கவிட்டும் அமர்ந்திருப்பது

கேபால் சிகைலகை) உருவாக்கியுள்ளனர் .  காந்தி புத்தகத்கைத படிப்பது கேபால் காட்சி தருகி(ார் .

காந்தி அமர்ந்திருக்கும் கேமகைடக்கு எதிரில் 25 க்கும் கேமற்பட்ட  படிகட்டுகள் உள்ளன .

தகைரப்பகுதியில் இருந்து பார்க்கும் கேபாது இது ஒரு அற்புதமான காட்சி)ாக உள்ளது.

இந்தப் பூங்காவில் இரண்டாம் உலகப் கேபாரின் அழகுகேபாது ஜப்பான் அழகு �ாட்டு பகைட

வீரர்களால் அகைமக்கப்பட்ட பதுங்குக் குழிகள் பல உள்ளன. அதுமட்டும் அல்லாமல் ஜப்பான் அழகு

கேகாயிலும் உள்ளது.  அழகி) கேவகைலபாடுடன் அழகு அகைமக்கப்பட்ட கேகாபுர வடிவ பீடத்தின் அழகு மீது

கேவகைலபாடுடன் அழகு புத்தர் சிகைல உள்ளது .  நுகைழவு வாயிலின் அழகு இருபு(மும் உள்ள தூண்களின் அழகு

மீது இரு ப(கைவகள் இ(க்கைககை) விரித்தப்படி அகைமக்கப்பட்டுள்ளது .  சிற்பம் மிக

அருகைம)ாக உள்ளது.  மிக உ)ர்ந்த மரங்களின் அழகு அடியில் இருக்கைககள் கேபாடப்பட்டுள்ளன .

அகைமதி)ாக  அமர்ந்து புத்தகம் படிப்பதற்கு ஏற்(  சூழல் அங்குள்ளது .  பசுகைம)ான

புல்செவளிகளும் உள்ளன.

இந்தப் பூங்காவில் பல  வகைக)ான  ப(கைவககைளக் காணலாம் .  அந்தமான் அழகு கிளிகள்

உ)ரமான  மரக்கிகைளயில் அமர்ந்து கீச்சிடுவகைத இங்கு காண  முடிந்தது .  அது தவிர  மீன் அழகு

செகாத்திப் ப(கைவ செபரி) ஒலிகை) எழுப்பி ,  ஏரியில் உள்ள மீனின் அழகு மீது பாய்ந்து செகாத்திச்
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செ-ல்வகைதயும் அங்கு காணலாம் .  அது தவிர பல்கேவறு ப(கைவககைளயும் அங்கு பார்க்கலாம் .

இந்தப்பூங்காவிற்கு எளிதில் செ-ல்ல முடியும் .  ஆட்கேடா வ-தி,  மினி பஸ் வ-தி)ம் உண்டு .

பூங்காவின் அழகு நுகைழவு வாயில் பகுதியில் பல ககைடகளும் உள்ளன .  இந்தப்பூங்காவின் அழகு உள்கேள

செ-ன் அழகுறு சுற்றிப் பார்ப்பதற்கு என் அழகுறு நுகைழவுக்கட்டணம் எதுவும் கிகைட)ாது. மனகைத அகைமதிப்

படுத்தி -மாதானத்கைதக் செகாடுக்க ஏற்( இடம்தான் அழகு காந்தி பூங்கா.
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32.சமுத்ரிகா க�ல் அருங்காட்சியகம்

கேபார்ட் பிகேளரில் இருந்து 9 கி.மீ செதாகைலவிலும் மத்தி) பஸ் நிகைல)த்தில் இருந்து 2

கி.மீ செதாகைலவிலும் -முத்ரிகா  கடல் அருங்காட்சி)கம் (Port Blair) Samudrika  Naval  Marine  Museum)

அகைமந்துள்ளது.  இதகைன இந்தி)க்கடற்பகைட �டத்தி வருகி(து .  இது மிக  முக்கி)மான

சுற்றுலா இடமாக விளங்குகி(து. அந்தமான் அழகு தீவுகளின் அழகு சுற்றுச்சூழல் , தாவரங்கள், விலங்குகள்,

பழங்குடி -மூகங்கள் மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பற்றி)  தகவல்களுடன் அழகு இது

பராமரிக்கப்பட்டு வருகி(து.

அருங்காட்சி)கத்தின் அழகு செவளிப்பு(த்தில் ஒரு செபரி) நீல திமிங்கலத்தின் அழகு எலும்புக் கூடு

காட்சிக்காக கைவக்கப்பட்டுள்ளது.  இது நிக்கேகாபர் தீவில் ஒதுங்கி) திமிங்கலத்தின் அழகு எலும்புக்

கூடாகும்.  இங்கு பழங்குடிகளின் அழகு குடிகை- மாதிரிகள் மற்றும் அவர்களின் அழகு வாழ்க்கைககை)ச்

சித்தரிக்கும் புகைடப்புச் சித்திரங்களும் உள்ளன.

இந்த  அருங்காட்சி)கத்தில் 5  கேகலரிகள் உள்ளன .  அவற்றில் வரலாறு ,  புவியி)ல்,

மானுடவி)ல் மற்றும் கடல் வாழ்க்கைக ஆகி)கைவ இடம் செபற்றுள்ளன .  ஒரு சிறி)  மீன் அழகு

காட்சி)கமும் உள்ளன .  அதில் அரிதான ,  அழகி)  மீன் அழகுகள்,  பவள  உயிரிகள் என

வளர்க்கப்படுகின் அழகு(ன.  அந்தமான் அழகு தீவின் அழகு வரலாறு மற்றும் எரிமகைல பற்றி)  விளக்கமும்

உள்ளது.  ஒரு அகை(யில் சிப்பிகள் ,  -ங்குகள்,  ஆகைமயின் அழகு ஓடு கேபான் அழகு(கைவயும் இடம்

செபற்றுள்ளன.  கடலின் அழகு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கடலில் வாழும் உயிரினங்கள் ஆகி)வற்கை(ப்

பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தகேவ இந்த அருங்காட்சி)கம் �டத்தப்படுகி(து.
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நட்சத்திர மீன்

�ட்-த்திர மீன் அழகு (Port Blair) Star Fish) என் அழகுபது �ட்-த்திரம் கேபான் அழகு( வடிவில் செதரியும் . இதகைன கடல்

விண்மீன் அழகு,  விண்மீன் அழகு உயிரி எனவும் அகைழப்பார்கள் .  சுமார் 2,000  வகைக)ான  �ட்-த்திர

மீன் அழகுகள் உள்ளன. செபரும்பாலான �ட்-த்திர மீன் அழகுகளுக்கு 5 கைககள் இருக்கும். சில இனங்களில்

6  அல்லது அதற்கு கேமலும் இருக்கும் .  இதன் அழகு உடல் கால்சி)ம் கார்பகேனட் எனப்படும்

சுண்ணாம்பால் ஆனது.

�ட்-த்திர மீனிற்கு வாய் அடிப்பு(த்தில் அகைமந்துள்ளது .  ஒவ்செவாரு கைககளில் உள்ள

வரிப்பள்ளங்களில் நீண்ட  வரிகை-யில் குழாய் கால்கள் உள்ளன .  சில  விண்மீன் அழகுகள்

தாவரங்ககைள உண்கின் அழகு(ன. கேமலும் சிறு மீன் அழகுகள், சிப்பிகள், பூச்சிககைள 

இகைர)ாக்கி(து.  இகைவ தன் அழகுனுகைட)  வாகை) விடப் செபரிதான  இகைரகை) விழுங்கி

விடுகின் அழகு(ன.

க�ல் தா�மைர

கடல் தாமகைர (Port Blair) Sea anemone)  என் அழகுபது குழியுடலி என் அழகுனும் வகைககை)ச் -ார்ந்தது .  இதன் அழகு

உடலின் அழகு கைம)த்தில் நீண்ட குழல் கேபான் அழகு( பகுதியும் ,  ஆரச் -மச்சீர் செகாண்ட உடகைலயும்

செகாண்டது. இது கடலில் மட்டுகேம உயிர் வாழ்கி(து . இது பார்ப்பதற்கு -ாமந்தி மலர் கேபாலத்

செதரிவதால் கடல் -ாமந்திகள் என் அழகுகி( செப)ராலும் அகைழக்கப்படுகின் அழகு(து .  இது ஒரு செ- .மீ.
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முதல் 2 மீட்டர் வகைர வளரும். சிறி) மீன் அழகு, கடல் பஞ்சு, இ(ால், கடல் குதிகைர, �ண்டு, பாசிகள்

கேபான் அழகு(கைவ வாழ்வதற்கு இருப்பிடம் செகாடுக்கி(து.

வெ�ல்லு�லிகள்

இந்த உயிரினத்திற்கு சுண்ணாம்புப் செபாருளால் ஆன கூடு உள்ளது .  சிலவற்றில் ஒகேர

துண்டு,  சிலவற்றில் 2  துண்டுகள் அல்லது ஓடுககைளக் செகாண்டு உடகைல மூடியிருக்கும் .

கால்கள் என் அழகுனும் தகை-த் திசுவினால் இடம் செப)ர்ந்து செ-ல்லும் .  -ங்கு என் அழகுபதன் அழகு கூடானது

ஒகேர ஒரு ஓடாக இருக்கும். அது திருகலாக முறுக்கிக் செகாண்டிருக்கும்.

கடல் �த்கைதகளின் அழகு கூடுகள்தான் அழகு -ங்கு ஆகும் .  இது செபாதுவாக  செபரி) ,  சுருள்

அகைமப்புள்ளது.  செபாதுவாக  80  க்கும் கேமற்பட்ட இனங்கள் உள்ளன .  செவண் -ங்கு என் அழகுபது

ஊதுவதற்குப் ப)ன் அழகுபடுகி(து .  �மது �ாட்டில் கிகைடக்கக் கூடி)  -ங்கைக வலம்புரிச் -ங்கு ,

இடம்புரி -ங்கு என  வகைகப்படுத்தியுள்ளனர் .  இதில் வலம்புரிச் -ங்கு அரிதானது .  இதற்கு

சிலுகைவச் -ங்கு என் அழகுகி( செப)ரும் உண்டு .  -ங்குகளில் பல அபூர்வமானகைவயும் உள்ளன .

விரல் -ங்கு ,  பால் -ங்கு ,  இளம்சிவப்பு -ங்கு ,  கீற்றுச் -ங்கு ,  சிலந்தி -ங்கு ,  கேபார் -ங்கு என

பலவகைக)ான -ங்குகள் பிரபலமானகைவ .  இது பார்ப்பதற்கு மிக அழகானது .  இது கேபான் அழகுறு

பல்கேவறு வகைக)ான  -ங்கு வகைகககைள -முத்ரிகா  அருங்காட்சி)கத்தில் காட்சிக்காக
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கைவத்துள்ளனர்.  இகைவ அகைனத்தும் அந்தமான் அழகு கடலில் வாழக்கூடி)  -ங்கு இனத்கைதச்

கே-ர்ந்தகைவ.

சிப்பிகள்

சிப்பிகளில் நூறுக்கும் கேமற்பட்ட  இனங்கள் உள்ளன .  இகைவ இரண்டு ஓடுககைளக்

செகாண்ட  செமல்லுடலி.  ஓடுகளின் அழகு இரு பகுதியும் ஓர் இடத்தில் மட்டும் ஒன் அழகுறு

இகைணந்திருக்கும்.  செபரும்பாலும் அதன் அழகு ஓடுகள் தி(ந்கேத இருக்கும் .  பருவக் காலத்தில் மிக

அதிகமாக  முட்கைடககைள இடும் .  கேகாடிக்கணக்கான  முட்கைடககைள இட்டுத் தள்ளுகி(து .

இதிலிருந்து செவளிவரும் குஞ்சுகளுக்கு ஓடு கிகைட)ாது .  ஒரு �ாள் கழித்கேத ஓடுகள்

உண்டாகி(து. சிப்பி முழு வளர்ச்சி அகைட) 5 ஆண்டுகள் ஆகின் அழகு(து.

சிப்பிககைள மட்டி என் அழகுறும் அகைழக்கி(ார்கள் .  மட்டிகளில் மிகப் செபரி)கைவயும்

உள்ளன.  அவற்றில் 2  முதல் 4  மீட்டர் வகைர வளர்கி(து .  இதற்கு செபரி) மட்டிகள் என் அழகுறு

செப)ர்.  இகைவ 10  மீட்டர் ஆழத்தில் வாழ்கின் அழகு(ன .  தன் அழகுகைன �ாடி வரும் உயிரினங்ககைள

மட்டுகேம உணவாக்கிக் செகாள்கி(து .  இகைவ புழுக்ககைள உண்டு வாழ்கி(து .  அகேத -ம)த்தில்

கேவட்கைட)ாடும் குணமற்(து. அந்தமான் அழகு கடலில் செபரி) மட்டிகள் அதிகம் உள்ளன.

செபரி)  மட்டிகளில் (Port Blair) Giant  clam)  டிகைரடாக்னா  ஜிகாஸ் (Port Blair) Tridacna  gigas)  மற்றும்

டிகைரடாக்னா  கேமக்சிமா  ஆகி)கைவ அரிதானகைவ .  இதகைன மிகப்செபரி)  செமல்லுடலிகள்
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என் அழகுபர்.  20  மீட்டர் ஆழத்தில் வாழ்கின் அழகு(ன .  4  அடி விட்டம் செகாண்டது .  சுமார் 200  கிகேலா

எகைட வகைர வளர்ச்சி)கைடயும் .  இதன் அழகு ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள்.  இந்த செபரி) மட்டியின் அழகு

இரண்டு ஓடுகளும் மூடிக் செகாள்ள  முடி)ாது .  ஓடு மிக  அழகானது .  செவள்ளி கேபான் அழகுறு

செவண்கைமயும், பளபளப்பும் செகாண்டுள்ளது.

முத்துசிப்பி

கடலுக்குள் பல லட்-க்கணக்கான ஓடுகள் உள்ள உயிரினங்கள் வாழ்கின் அழகு(ன. இவற்றின் அழகு

முத்துச்சிப்பியும் ஒன் அழகுறு.  முத்துசிப்பியில் 100 க்கும் கேமற்பட்ட உயிரினங்கள் உள்ளன .  இகைவ

10  செ-.மீ முதல் ஒரு மீட்டர் வகைர வளரும் .  இகைவகளுக்கு இரண்டு ஓடுகள் உண்டு .

சிப்பிகளின் அழகு உள்ளடுக்கில் பல வண்ணம் செகாண்ட முத்துத் தாய்ப்செபாருள் (Port Blair) Mother of  pear)

உள்ளது.  இந்த  அடுக்கில் சிறு புகைடப்புகள் உண்டாகியிருக்கும் .  சிலவற்றில் திராட்கை-க்

செகாத்து கேபான் அழகுறு கேதான் அழகுறும் .  அகைவகே) முத்துக்களாகும் .  முத்துக்கள் சிவப்பு,  மஞ்-ள்,  நீலம்

ஆகி)  நி(ங்களிலும் கிகைடக்கின் அழகு(ன .  முத்துககைள தங்கத்தில் பதிப்பார்கள் .  முத்து மாகைல

செ-ய்வார்கள். கேவறு பல மணிகளுடன் அழகு கே-ர்த்து ஆபரணங்கள் த)ாரிக்கி(ார்கள் .  பலவிதமான

அழகான செபாருட்ககைள செ-ய்வதற்கு ஓடுககைளப் ப)ன் அழகுபடுத்துகின் அழகு(னர்.
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33.கTாக்கர்ஸ் பார்க்

கேபார்ட் பிகேளர் �கரின் அழகு ஒரு உ)ரமான மகைலக்குன் அழகுறின் அழகு மீது கேஜாக்கர்ஸ் பார்க் (Port Blair) Jokker’s

park)  அகைமக்கப்பட்டுள்ளது.  இது விஐபி (Port Blair) VIP)  -ாகைலயின் அழகு அருகில் உள்ளது .  மிகச் சிறி)

அழகான,  அகைமதி)ான பூங்கா.  இதகைன மிகவும் சுத்தமாக பராமரித்து வருகி(ார்கள் .  பலர்

விடுமுகை(யின் அழகு �ாட்களில் ஓய்வு எடுப்பதற்காக இந்தப் பூங்காவிற்கு வருகின் அழகு(னர் .  காகைல

மற்றும் மாகைல கே�ரங்களில் �கைட பயிற்சி கேமற்செகாள்கின் அழகு(னர். இங்கு ஏர் ஜிம் (Port Blair) Air Gym) 2018

ஆம் ஆண்டு அக்கேடாபர் 27  அன் அழகுறு தி(ந்துள்ளனர் .  உடற்பயிற்சி செ-ய்வதற்காகவும் இங்கு

பலர் வந்து செ-ல்கின் அழகு(னர்.

காகைலப் செபாழுதில் சூரி)  உத)த்கைத இங்கிருந்து காணலாம் .  �கைடப்பயிற்சி

கேமற்செகாள்வதற்கு வகைளந்து ,  வகைளந்து செ-ல்லக்கூடி) அழகான பாகைத அகைமத்துள்ளனர் .

செவறுங்காலிலும் �டக்கலாம். பலர் கேஜாக் அடித்துக் செகாண்கேட �டந்து செ-ல்கின் அழகு(னர் . மாகைல

கே�ரத்தில் ஓய்வு எடுக்கவும் ,  �கைடப்பயிற்சி கேமற்செகாள்ளவும் வருகின் அழகு(னர் .  இது உ)ரமான

பகுதி என் அழகுபதால் இங்கிருந்து ராஸ் தீவு ,  �ார்த்கேப தீவு ஆகி)வற்கை(க் காணலாம் .  இரவில்

கேபார்ட் பிகேளர் �கர் மின் அழகுவிளக்கால் பிரகாசிக்கும் அழகைகக் காணலாம்.
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இந்தப் பூங்காவின் அழகு எதிரில் விமான நிகைல)ம் அகைமந்துள்ளது . ஓடு தளம் பளிச்செ-ன் அழகுறு

செதரியும்.  செபரி) விமானங்கள் வந்து இ(ங்குவகைதயும் காணலாம் .  அது மட்டும் அல்லாமல்

விமானம் பு(ப்பட்டு ,  செமதுவாக  �கர்ந்து பி(கு ஒரு இடத்தில் வந்து திரும்பி ,  கேவகமாக

ஓடுதளத்தில் ஓடி அதன் அழகுபின் அழகுனர் எழும்பி படிப்படி)ாக உ)ர்ந்து ப(க்கும் .  இந்த அற்புதமான

காட்சிகை) இங்கிருந்து காணலாம் .  இரவில் விமானம் வந்து இ(ங்குவகைதயும் ,  பு(ப்பட்டுச்

செ-ல்வகைதயும் காணலாம்.

இதன் அழகு அருகில் கடற்பகைட விமான நிகைல)மும் உள்ளது .  குட்டி ராணுவ விமானங்கள்

பு(ப்பட்டுச் செ-ல்வகைதயும் காணலாம் .  கேமலும் பல செஹலிகாப்டர்கள் விமான நிகைல)த்தின் அழகு

அருகில் இ(ங்குவகைதயும் ,  பு(ப்பட்டுச் செ-ல்வகைதயும் கேஜாக்கர்ஸ் பார்க்கில் இருந்து

செகாண்கேட கண்டு மகிழலாம் .  புதிதாக திருமணம் ஆன தம்பதிகளும் இங்கு வருகின் அழகு(னர் .

இங்கு செ-ல்லப்பிராணிககைள செகாண்டு செ-ல்வதற்கு தகைட விதிக்கப்பட்டுள்ளது .  அந்தமான் அழகு

சுற்றுலா செ-ல்பவர்கள் கேஜாக்கர்ஸ் பார்க் செ-ல்லாமகேல திரும்பி வருகின் அழகு(னர் . ஆனால் இங்கு

கட்டா)ம் செ-ன் அழகுறு ஓய்வு எடுக்க கேவண்டும் .  அது தவிர தாங்கள் ப)ணம் செ-ய்)ப் கேபாகும்

விமான தளத்கைதக் காண கேவண்டும் .  சுற்றுலா செ-ன் அழகு(வர்கள் விமானம் பு(ப்பட்டு செ-ல்லும்

அந்த அழகி), அரி) காட்சிகை) கண்ட பின் அழகுபு தங்கள் செ-ாந்த ஊருக்குத் திரும்புங்கள்.
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ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு

தமிழ் செமாழியில் �ல்ல அறிவி)ல் நூல்கள் இல்லாத குகை(கை)க் ககைளவதில் ஏற்காடு

இளங்கேகா முக்கி)ப் பங்காற்றுகி(ார் .  2000  ஆம் ஆண்டில் செவளிவந்த இவரது முதல் நூல்

அதி-)  தாவரங்கள். அன் அழகுறிலிருந்து 19  ஆண்டுகளாகத் செதாடர்ந்து பல  நூங்ககைள எளி)

தமிழில் எழுதி வருகி(ார்.

தமிழ்�ாடு அறிவி)ல் இ)க்கத்தின் அழகு கே-லம் மாவட்ட  உதவிச் செ-)லாளராக  12

ஆண்டுகளும்,  மாவட்டச் செ-)லாளராக  8  ஆண்டுகளும் பணிபுரிந்துள்ளார் .  பின் அழகுனர்

தமிழ்�ாடு அறிவி)ல் இ)க்கத்தின் அழகு கே-லம் மாவட்டத் தகைலவராகவும் செ-)ல்பட்டுள்ளார் .

இவர் மக்களிடம் அறிவி)ல் விழிப்புணர்கைவ ஏற்படுத்த முக்கி)க் காரணி)ாக உள்ளார்.

இவருகைட)  பழங்கள் மற்றும் செ-வ்வாய் கிரகமும் ,  செ-வ்வாய் கேதாஷமும்  ஆகி)

இரண்டு நூல்கள் அகைனவருக்கும் கல்வி இ)க்கம் என் அழகு(  அகைமப்பின் அழகு -ார்பாக  38000

பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

 தமிழ்�ாடு அறிவி)ல் இ)க்கம் செவளியிடும் துளிர் அறிவி)ல் மாத இதழின் அழகு ஆசிரி)ர்

குழுவில் முக்கி)மானவர்.
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 எழுத்துச்சிற்பி, அறிவி)ல் மாமணி, வல்லகைமமிகு எழுத்தாளர், உகைழப்பாளர் பதக்கம்

ஆகி) விருதுகளால் செகளரவிக்கப்பட்டார்.

 1992  ஆம் ஆண்டு ஏற்காட்டில் உள்ள  செபரி)  ஏரியில் மண்டிக் கிடந்த  ஆகா)த்

தாமகைரககைள மாணவர்கள்,  செதாண்டு அகைமப்புகள் மற்றும் செபாதுமக்கள் உதவியுடன் அழகு

தமிழ்�ாடு அறிவி)ல் இ)க்கம் -ார்பாக, நீக்கி ஏரிகை)ச் துப்புரவு செ-ய்தார்.

 தன் அழகு இ(ப்பிற்குப் பி(கு தன் அழகு உடகைல மருத்துவ ஆய்வுக்குப் ப)ன் அழகுபடுத்த கேவண்டும்

என் அழகுறு தன் அழகு விருப்ப ஆவணத்தில் பதிவு செ-ய்துள்ளார்.

 ஏற்காடு மகைலயில் உள்ள  தாவரங்ககைள வகைகப்படுத்தி ,  செப)ரிட்டு அதன் அழகு

புகைகப்படங்ககைள இகைண)தளம் செபாதுவகத்தில் 2340 தாவரங்களின் அழகு 8006

படங்ககைள இகைணத்துள்ளார்.

 ப்ரீ தமிழ் இபுக்ஸ் மூலம் 21  புத்தகங்கள் இகைண)த்தில் செவளியிடப்பட்டுள்ளன .

அகைவ ஜூன் அழகு 2015  முதல் பிப்ரவரி 2019  வகைர 4,50,820 முகை( பதிவி(க்கம்

செ-ய்)ப்பட்டுள்ளன.

சிறி) அளவிலும், செபரி) அளவிலும் 88 புத்தகங்கள் இதுவகைர எழுதியுள்ளார். 

செதாடர்ந்து அறிவி)ல் நூல்ககைள எழுதி வருகி(ார்.

***
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